
Dane identyfikacyjne wnioskodawcy ...............................................................................

( właściciela/współwłaścicieli):                                                         (miejscowość, data)

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

(Imię i nazwisko)

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

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

(Adres Wnioskodawcy)

...................................................................... Burmistrz Krzepic

(Telefon kontaktowy) ul. Częstochowska 13

42-160 Krzepice

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/DRZEWA 

 Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.

z 2018 r poz. 1614, z późn. zm.) zgłaszam zamiar usunięcia na cele niezwiązane z prowadzeniem

działalności  gospodarczej  –  drzewa/drzew*,  krzewu/krzewów*  rosnącego/rosnących*  na  terenie

nieruchomości  stanowiącej  własność  osób  fizycznych  położonej  

w miejscowości......................................................... przy ul. …....................................................., na

działce  o  numerze....................................(nr  księgi  wieczystej  dla  tej  nieruchomości

KW.....................................)  .

Wykaz drzew zgłoszonych do usunięcia

Lp. Gatunek drzewa / krzewu Ilość sztuk Obwód pnia  mierzony na 

wys. 5 cm 

*niepotrzebne skreślić
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 Określenie  tytułu  prawnego  władania  nieruchomością  (np.  własność,  współwłasność  -

wymagana zgoda wszystkich współwłaścicieli, użytkowanie wieczyste)

….......................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

(W przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do zgłoszenia należy dołączyć pisemną

zgodę właściciela na usunięcie wnioskowanego drzewa lub krzewu)

 Rysunek  lub  mapka  określająca  usytuowanie  drzewa  lub  krzewu  w  stosunku  do  granic

nieruchomości  i  obiektów  budowlanych  istniejących  lub  budowanych  na  tej  nieruchomości

(naszkicować lub dołączyć mapę).

……………………...... …..……………………....
     (miejscowość ,data)                   /podpis/

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 – RODO), (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku, str.1) informuje się, że:
1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  przetwarzanych  w  Urzędzie  Miejskim  
w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice jest Burmistrz Krzepic.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem email: g.pietruszka@odo-iod.pl
3. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.1  lit.  „c”  ogólnego  rozporządzenia  
o ochronie danych – ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1614).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, 
a po tym czasie przez okres ustalony dla poszczególnych symboli kategorii archiwalnej,  którym oznaczona jest
dokumentacja  zgromadzona  w  Urzędzie  Miejskim  w  Krzepicach  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Prezesa  Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).
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5. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz  podmioty,  które będa przetwarzały Pani/Pana dane osobowe w
imieniu  administratora  na  podstawie  zawartej  z  Administratorem  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych
osobowych.
6. Posiada Pani/Pa prawo do:
a. dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana;
b. sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c.  wniesienie  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na
przepisy prawa. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację w/w wniosku.

                                                                                                                  Administrator danych 
                                                                                                                     Burmistrz Krzepic
                                                                                                                   /-/ Krystian Kotynia
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