Kruszwica, dnia …………………………….

Burmistrz Kruszwicy
Art. 83a ust. 1 art. 83f ust. 1 pkt 3a, ust. 4, 5, 7, 8, 17, art. 85, 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz.1614 z poźn. zm.),

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCIĘCIA DRZEW
WNIOSKODAWCA:
Imię i nazwisko: …………………………………………..……………………………………………….
Adres: ………………………………………………………..…………………………………………….
……………………………………………………………….…………………………………………….
Telefon(y): …………………………….

…………………………….

PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony):
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………….….
Adres: ………………………………………………………………………………………………….….
Telefon(y): …………………………….

…………………………….

WŁAŚCICIEL(E) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA:
Imię i nazwisko, adres: ………………………………………………………………………………….
……………………………..…………………………………………………………………………….
1. Oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa:
Teren położony w miejscowości: …………………………………………………………..
obejmujący nieruchomość/nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:
……………………….………………. obręb ……………………….……………….
……………………….………………. obręb ……………………….……………….
2. Oznaczenie drzew przeznaczonych do usunięcia:*
………. sztuk drzew niżej podanych gatunków o obwodach pni zmierzonych na wysokości 5 cm od ziemi
Lp.

Gatunek

Obwód

Lp.

Obwód

Gatunek

3. Oświadczam, że drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

………………
(data)

………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1. Zgoda właściciela(i) terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) w przypadku,
gdy posiadacz działki nie jest jedynym właścicielem terenu.
2. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Lokalizacja powinna być
udokumentowana w sposób pozwalający na jednoznaczne zlokalizowanie przedmiotowego drzewa
w terenie.

*-pole nieobowiązkowe, służące pomocniczo jednoznaczne zlokalizowanie przedmiotowego drzewa w terenie.

Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Burmistrz Kruszwicy z siedzibą przy ul. Nadgoplańskiej
4, 88-150 Kruszwica
I. Inspektor Ochrony Danych
Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej
adres e-mail: iod@kruszwica.um.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
II. Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podpisując niniejszy formularz wyraża Pani/Pan zgodę aby Urząd Miejski w Kruszwicy, z siedzibą w Kruszwicy, przy ul. Nadgoplańskiej 4
kontaktował się za pośrednictwem numeru telefonu w kwestiach związanych z dotyczącą Pani/Pana sprawą.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
III. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
IV.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
V. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1. Dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
2. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. Przenoszenia danych, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz art. 63 §2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego.
VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Państwa dane osobowe Urząd nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania.

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

