………………………………………………..
(Imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

Czernichów, dn. …………… .

………………………………………………..
( adres)
………………………………………………..
(nr telefonu)
ZGŁOSZENIE
zamiaru usunięcia drzewa/drzew
dotyczy drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zgłaszam zamiaru usunięcia drzewa/drzew rosnących na nieruchomości oznaczonej jako
działka/działki nr …………………………………………………………….. w miejscowości
………………………………………………….
Działka stanowi własność ………………………………………………………………………
Działka stanowi współwłasność ………………………………………………………………..
(wpisać dane osobowe współwłaścicieli nieruchomości)
Oświadczam że drzewa/krzewy są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia:
Określenie ilości, gatunków drzew oraz obwodu mierzonego na wysokości 5 cm od
ziemi……..…
Lp.

Gatunek

Obwód

Lp.

Gatunek

Obwód

……..… sztuk krzewów zajmujących powierzchnię .................... m2, niżej podanych
gatunków:
Lp.
Gatunek
Pow. w m2 Lp.
Gatunek
Pow. w m2

Na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b. 65 cm - kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew
d. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego zezwolenie i zgłoszenie nie obowiązuje.
e. Krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o pow. do 25 m2
Załączniki:
1. Rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości.
2. Zgoda współwłaściciela/ współwłaścicieli nieruchomości na usunięcie drzew.
Informacje dodatkowe:

………………………………….
(czytelny podpis)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Czernichów moich
danych kontaktowych tj. numeru telefonu w związku ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia
drzewa/drzew.

………………………………….
(czytelny podpis)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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 osobowych zwane dalej RODO) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czernichów, z siedzibą przy ul. Gminnej 1,
32-070 Czernichów, tel.: 12 270 21 04, adres e-mail: urzad@czernichow.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w
każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; adres pocztowy: Urząd
Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów lub adres e-mail: iod@czernichow.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Urząd Gminy Czernichów w celu
realizacji złożonego wniosku/pisma/skargi, bądź rozpatrzenia innej sprawy, zgodnie z zadaniami
publicznymi gminy określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami
RODO, przede wszystkim na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach
na podstawie zgody.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa,
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
oraz rozporządzenia 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.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
−

organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana
danych osobowych
oraz
− dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,
− operatorzy pocztowi i kurierzy,
− banki w zakresie realizacji płatności,
− podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy
lub świadczenia usługi,
w zakresie niezbędnym dla załatwienia sprawy.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe,
gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych jest brak
możliwości realizacji złożonego wniosku/pisma/skargi, brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

Wójt Gminy Czernichów.

