......................................................
miejscowość, dnia

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

Starosta Wągrowiecki
ul. Kościuszki15
62-100 Wągrowiec

(wnioskodawca)

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Na podstawie art. 90 w związku z art. 83a ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142) wnoszę o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzew / krzewów.
1. Tytuł prawny władania nieruchomością i adres nieruchomości; nr działki i obręb, na której
rosną wnioskowane do usunięcie drzewa lub krzewy.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Ilość, gatunek i obwód drzew mierzony na wysokości 130 cm lub powierzchnia i gatunek
krzewów (podać w m2).
Gatunek

Ilość
(szt.)

Obwód mierzony na wys.
130cm/powierzchnia krzewów[m2]

Nr działki

Obręb

3. Przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
4. Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
5. Plan nasadzeń zastępczych (podać ilość drzew, gatunek oraz miejsce)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

.....................................................
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:

kopia mapy ewidencyjnej z naniesionymi drzewami lub krzewami do usunięcia,

projekt zagospodarowania terenu w przypadku realizacji inwestycji,

inne dokumenty przedłożone przez wnioskodawcę np. fotografie, bądź na żądanie organu rozpatrującego wniosek
niezbędne do prawidłowego rozpoznania sprawy i przeprowadzenie postępowania.

Oświadczenie:
Niniejszy, oświadczam, ze działka nr ew............................................................stanowi własność
Gminy .............................................................. i nie jest wpisana do rejestru zabytków.

............................................................
(podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500.

z

Przedstawiciel administratora danych:
Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Starosta Wągrowiecki
ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500.

siedzibą

Pan

w

Wągrowcu,

Tomasz

Kranc,

Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Beata Lewandowska e-mail: iodo@iodopila.pl.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
 w celu zawarcia umowy wykonania usług podczas realizacji zamówień publicznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
2016/679/UE
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 L 119, s. 1) – dalej RODO
 w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.
6 ust. 1 lit. c RODO);


w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);



w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);



gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów np. przetwarzanie wizerunku w postaci fotografii
wykonywanych podczas wydarzeń mających na celu promocję regionu lub podmiotu publicznego, przetwarzanie
danych osobowych w procesie rekrutacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Okres przechowywania danych osobowych:
 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania
i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do
ograniczenia
ich
przetwarzania.
Ponadto
także
prawo
do
cofnięcia
zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje
Pani/Panu
prawo
wniesienia
skargi
do
Organu
Nadzorczego
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

gdy

uzna

Pani/Pan,

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy.
Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy usługowe, prawnicze,
informatyczne, likwidatorzy szkód.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
___________________________________________________
(data i podpis klienta)

