
Kontakt tel. …................ Radomsko, dnia …………………

Urząd Miasta w Radomsku
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
              i Gospodarki Odpadami

                                                           97 – 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
2. Tytuł prawny władania nieruchomością, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo 
    ma być usunięte.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
3. Nazwa gatunku drzewa (ilość), obwód pnia drzewa ustalony na wysokości 130 cm,
   ( a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu  każdego z tych
  pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa). :

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo: 

……………………………………………………………………………………………….......

5. Czy usunięcie drzew lub krzewów wynika z prowadzonej działalności gospodarczej:*
      O    TAK           O     NIE

6. Oświadczam,że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,s.1) dalej RODO.

*niepotrzebne skreślić
.......………………………………………

podpis
Do zgłoszenia załączam:
rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. 

**    W przypadku nieusunięcia drzewa  przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie
        drzewa  może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 
***  W przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność, a wszyscy współwłaściciele nie są zgłaszającymi
        wymagana jest pisemna zgoda od pozostałych współwłaścicieli nie składających zgłoszenia. 
****Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu gminy, zamiaru usunięcia drzewa,
        jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
        1) 80 cm –  w przypadku topoli, wierzb,klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
        2) 65 cm –   w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
        3) 50 cm –  w przypadku pozostałych gatunków drzew.



Radomsko, dn. ….....................................

Zapoznałem / -am się z przepisem , o którym mowa w art. 83f ust. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody o treści „Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono

o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane,  a  budowa  ta  ma  związek  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  i  będzie

realizowana na części  nieruchomości,  na  której  rosło  usunięte  drzewo,  organ,  o  którym mowa

w art.  83a ust.  1,  uwzględniając  dane ustalone  na podstawie  oględzin,  nakłada na właściciela

nieruchomości,  w  drodze  decyzji  administracyjnej,  obowiązek  uiszczenia  opłaty  za  usunięcie

drzewa”.

Pouczony /  -na  o odpowiedzialności  za składanie  fałszywych zeznań na podstawie art.  75  § 2

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.

poz.  256  z  późn.  zm.)  oświadczam,  iż  dane  zawarte  w  tym  wniosku  są  zgodne  ze  stanem

faktycznym.

….............................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)



Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Gmina  Miasto  Radomsko.  Możesz  skontaktować  się  z
Administratorem pisząc na adres: 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub telefonując pod numer: 44 685 45 10.
Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony
danych pisząc na adres e-mail: abi@radomsko.pl lub telefonując pod numer: 44 685 44 72. 

2. W zależności  od prowadzonej  sprawy,  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach rozpatrzenia  złożonego
wniosku, skargi, podania; prowadzenia postępowania administracyjnego; wydania decyzji administracyjnej oraz
podjęcia  wszelkich  niezbędnych  czynności  zmierzających  do  załatwienia  danej  sprawy  w związku
z obowiązywaniem ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  na  gruncie  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, jest art. 6 ust. 1 lit.
c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6
ust.  1 lit.  e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach  sprawowania  władzy  publicznej  powierzonej  administratorowi.  Jeżeli  Pani/Pan  udostępni
Administratorowi  swój  numer  telefonu  i/lub  adres  poczty  elektronicznej  w celu  umożliwienia  przekazania
informacji związanych z prowadzoną sprawą, wówczas podstawą prawną przetwarzania takich danych będzie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie takich danych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące
zadania  publiczne  lub  działające  na  zlecenie  organów administracji  publicznej,  w zakresie  i  w celach,  które
wynikają  z przepisów powszechnie  obowiązującego  prawa;  inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych
umów podpisanych z Gminą przetwarzają dane osobowe. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji  celu dla jakiego zostały
zebrane oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.
2018 r. poz. 217 ze zm.) w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w sprawie  organizacji  i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67).

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści  swoich danych (osoba,  której  przetwarzanie  dotyczy  może dowiedzieć  się  jakie  dane
Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu), 

b) prawo ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych
danych lub uzupełnienia danych brakujących), 

c) usunięcia  (prawo przysługuje w sytuacji,  gdy  przetwarzanie  danych nie  następuje  w celu  wywiązania  się
z obowiązku  wynikającego  z przepisu  prawa,  nie  jest  konieczne  do  wykonania  zadania  realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi), 

d) ograniczenia  przetwarzania  (osoba,  której  przetwarzanie  dotyczy  może  złożyć  wniosek  o ograniczenie
przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko
w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających
ograniczenie przetwarzania), 

e) prawo do  przenoszenia  danych  (prawo  możliwe  do  realizowania  w momencie,  kiedy  podstawą prawną
przetwarzania  jest  zgoda  osoby,  której  przetwarzanie  dotyczy  bądź  realizacja  umowy  i przetwarzanie
odbywa  się  w warunkach  całkowitego  automatyzowania  –  brak  przesłanek  do  tego  rodzaju  sposobu
przetwarzania danych w Urzędzie), 

f) prawo wniesienia sprzeciwu (wobec przetwarzania opartego na podstawie art.  6 ust. 1 lit.  e RODO - po
otrzymaniu  takiego  żądania  Administrator  przestaje  przetwarzać  dane  osobowe,  co  do  których  został
wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami), 

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.



Klauzula informacyjna RODO

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych  jeśli  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy  prawa
(organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. W  przypadku  numeru  telefonu  i/lub  adresu  poczty  elektronicznej  podanie  tych  danych  ma  charakter
dobrowolny. W przypadku nie podania danych takich jak numer telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej, nie
będzie możliwe przekazywanie informacji tymi kanałami informacyjnymi. W pozostałym zakresie, podanie przez
Pana/Panią  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym.  Jest  Pan/Pani  zobowiązany/a  do  ich  podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

9. Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym
podejmowaniem  decyzji,  w tym  profilowaniem.  Oznacza  to,  że  Administrator  nie  wykorzystuje  systemów
informatycznych,  które  gromadziłyby  informacje  na  temat  podmiotów  danych  i  jednocześnie  samodzielnie,
automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec podmiotów danych skutki prawne lub
w podobny sposób istotnie na podmioty danych wpływać.

10. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  ani  organizacji  międzynarodowych.
Przekazywanie  danych  do  państw  trzecich  i organizacji  międzynarodowych  może  odbywać  się  jedynie  na
podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji. 

…...............................................................

Podpis


