URZĄD GMINY WIERZCHOSŁAWICE
33-122 WIERZCHOSŁAWICE 550
REFERAT INWESTYCJI, ROZWOJU, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i
NIERUCHOMOŚCIAMI, DROGOWNICTWA oraz OCHRONY ŚRODOWISKA

Wniosek o zezwolenie na usunięcie/przesadzenie drzew i krzewów
WÓJT GMINY WIERZCHOSŁAWICE / 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 550
WNIOSKODAWCA
(imię, nazwisko / nazwa)
TELEFON:
ADRES (miejscowość/nr budynku)
PLANOWANE PRACE

☐

USUNIĘCIE

☐

PRZESADZENIE

☐

DRZEW

☐

KRZEWÓW

POWIERZCHNIA
KRZEWÓW w m2

LICZBA DRZEW

GATUNEK DRZEW
/ KRZEWÓW

OBWÓD PNIA
(zmierzony na wys. 130
cm nad powierzchnią
gruntu)
NR DZIAŁKI ORAZ
LOKALIZACJA
(miejscowość)
UZASADNIENIE
WYCINKI
TERMIN WYCINKI
Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych (art. 233 kodeksu karnego), oraz że posiadam tytuł
prawny władania przedmiotową nieruchomością (własność, współwłasność, wieczyste użytkowanie, współużytkowanie, dzierżawa, zarząd, trwały
zarząd, administracja oraz inne, dające się udokumentować).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis)
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
☐ Zgoda właściciela/i nieruchomości, z której mają być usunięte drzewa lub krzewy - dotyczy tylko wnioskodawcy niebędącego właścicielem, wieczystym
użytkownikiem, zarządcą nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

☐ Oświadczenie o przeprowadzeniu czynności, zawierające obowiązkową klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia” - dotyczy tylko Spółdzielni Mieszkaniowych i zarządów wspólnot mieszkaniowych

☐ Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu,

określający usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej
nieruchomości, w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany, również w przypadku budowy domu jednorodzinnego

☐ Projekt planu nasadzeń zastępczych w ramach rekompensaty przyrodniczej - dotyczy inwestycji
☐ Projekt planu przesadzenia drzew lub krzewów – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie na przesadzenie
☐ Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1,
3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane

☐ Umowę zawartą przez właściciela sieci z właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, dotyczącą odszkodowania za usuwane drzewa lub krzewy
☐ Pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł (lub podanie podstawy prawnej zwolnienia z opłaty skarbowej) – dotyczy tylko
wnioskodawcy działającego przez pełnomocnika

☐ Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest jej uzyskanie
☐ Inne załączniki

PODPIS

URZĄD GMINY WIERZCHOSŁAWICE
33-122 WIERZCHOSŁAWICE 550
REFERAT INWESTYCJI, ROZWOJU, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i
NIERUCHOMOŚCIAMI, DROGOWNICTWA oraz OCHRONY ŚRODOWISKA
KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) (dalej: RODO) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzchosławice z siedzibą
w Urzędzie Gminy Wierzchosławice (dalej: Wójt). Może się Pani/Pan z nami skontaktować
w następujący sposób:
 listownie na adres: 33-122 Wierzchosławice 550
 przez e-mail: ug@wierzchoslawice.pl
 telefonicznie: (14) 631-90-30
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: 33-122 Wierzchosławice 550
 przez e-mail: iod@wierzchoslawice.pl
Dane osobowe uzyskane przez Wójta przetwarzamy w celu:
 obsługi wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zgodnie z ustawą z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 obowiązek prawny ciążący na Wójcie – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.)
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom/podmiotom administracji
samorządowej, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) oraz zarządców/zarządów wspólnot
mieszkaniowych. W pozostałym zakresie Wójt nie przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w
rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
Wójt w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych
do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przepisy nakazują Wójtowi
przechowywać dokumentację sprawy (Instrukcja Kancelaryjna).
Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Może Pani/Pan złożyć do Wójta wniosek dotyczący danych osobowych o:




sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
usunięcia danych (art. 17 RODO) – chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych;
ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub
nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
 dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz
o kopię danych – art. 15 RODO);
 przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).
Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem
ochrony danych.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Wójta,
w tym profilowaniu.

