………………………………………….

…………………………………..

imię i nazwisko zgłaszającego

miejscowość i data

…………...…………………………….
…………...…………………………….
adres zgłaszającego

…………………………………………
nr telefonu (pole nieobowiązkowe)

Burmistrz Miasta Cieszyna
43-400 Cieszyn, Rynek 1

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCINKI DRZEW*
Zgodnie z art. 83f ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), występując jako właściciel niżej wymienionej nieruchomości, zgłaszam
zamiar usunięcia na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej…… szt. drzew(a)
z terenu nieruchomości, którą stanowi działka nr

………...……. obr. ………….. usytuowana

w Cieszynie przy ul. ……………………………………….
Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4794 200,
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1,
43-400 Cieszyn, iod@um.cieszyn.pl.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów wymienionych w opisie "Karty usługi" w części „Podstawa
prawna” w celu realizacji usługi. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi jest wymogiem
ustawowym oraz obowiązkowe, bez ich podania nie będzie możliwości załatwienia Pani/Pana sprawy. Podanie numeru
telefonu jest dobrowolne – służy ono usprawnieniu kontaktu z wnioskodawcą, w szczególności przy uzgodnieniu
terminu oględzin.
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być instytucje publiczne, firmy informatyczne i inne podmioty, na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Pani/Pana dane
będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa.
Może Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw wymienionych w art. 15-22 RODO, w szczególności prawa dostępu
do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania. Ze względu np. na wykonywanie zadań realizowanych
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej władzy publicznej, Burmistrzowi Miasta Cieszyna,
jako administratorowi niektóre prawa, o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone
na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

………………………………………..
(podpis zgłaszającego)

Załączniki:
- rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzew(a) na nieruchomości

* Wyjaśnienia:
1. Zgłoszenie dotyczy wyłącznie przypadków usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących
własność osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Obowiązek dokonania zgłoszenia dotyczy zamiaru wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm
przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych drzew.
3. Zgłoszenie winno być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, bądź zgłaszający winien
dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli.
4. Na podstawie zgłoszenia organ dokonuje oględzin drzew przewidzianych do usunięcia w terminie 21 dni od daty
jego przyjęcia. Po przeprowadzonych oględzinach Burmistrz Cieszyna w terminie 14 dni od daty oględzin może
wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Brak sprzeciwu w wyznaczonym terminie oznacza zgodę na
usunięcie drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

