
Bieruń, dnia……………………… 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

Wnioskodawca 

        Urząd Miejski w Bieruniu 

        43-150 Bieruń 

        ul. Rynek 14 

 

Drzewa, w których obwód pnia na wysokości 5 cm nie 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 gatunków drzew:” 

nie wymagają zgłoszenia  

 

 

ZGŁOSZENIE 

Zgłaszam zamiar usunięcia drzewa/drzew na działce nr…………….znajdującej się w Bieruniu 

 przy ul……………………………… 

L.p Gatunek drzewa Obwód drzewa mierzony na 
wys. 5 cm 

Obwód drzewa mierzony na 
wys. 1.30  

    

    

    

    

    

    

    
W załączeniu przedkładam rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. 

 

 

          …………………………………… 

           Podpis 

 

Załącznik: szt.1 

Mapka określająca usytuowanie drzew/drzewa względem granic nieruchomości.   

  



Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. 

Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest 

Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl, tel. 32 324 24 67). Przetwarzanie danych 

jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami 

ustawy o ochronie przyrody w celu wydania decyzji dot. wycinki drzew i krzewów. Podstawa prawna: 

art. 83 d Ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r.  z dnia  8 grudnia 2017 r.  poz. 142).  Dane nie 

będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów prawa.  

Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 

zebrane t.j. usunięcie drzew i krzewów przez okres 10 lat.  

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych może skutkować niewydaniem 

zgody. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 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) dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do 

treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  

w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osobie, której dane są przetwarzane, posiada 

ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na 

przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.  

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcobygizdc

