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

......................................
miejscowość, data

nazwisko i imiona wnioskodawców

............................................
Wójt Gminy Kościerzyna

............................................
adres zamieszkania

............................................
telefon

ZGŁOSZENIE
zamiaru usunięcia drzew i krzewów przez osobę fizyczną nie związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz gruntu nie stanowiącego lasu na nieruchomości stanowiącej
działkę nr...................................., nazwa obrębu geodezyjnego…...................................................
której właścicielami są …………........................................................................................................
zam. ....................................................................................................................................................
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Wójt
Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9, w celu uzyskania zezwolenia na
usunięcie drzew.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
………………………………….…………………..
podpis właściciela/ wszystkich współwłaścicieli
Załączniki:
Rysunek lub mapa określającą usytuowanie drzew na nieruchomości (wskazać „x” wszystkie
drzewa planowane do usunięcia).
Informacje nieobowiązkowe (ułatwiająca identyfikację drzew / krzewów w czasie wizji)
Cel usunięcia drzew/krzewów:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1. W przypadku nieusunięcia drzew/a przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie
drzew/a może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
2. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę
a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części
nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie
oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia
opłaty za usunięcie drzew/a.

Wykaz drzew/krzewów przeznaczony do usunięcia:
Nr
drzewa

Gatunek
drzew/krzewów

Obwód drzew
mierzony na
wysokości 5cm /
powierzchnia
krzewów

Nr
drzewa

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

Gatunek
drzew/krzewów

Obwód drzew
mierzony na
wysokości 5cm /
powierzchnia
krzewów

Obwód drzewa należy zmierzyć na wysokości 5 cm nad ziemią. Do wniosku kwalifikują się drzewa, których
obwód pnia mierzony 5 cm nad ziemią przekracza - 50 cm; w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego - 65 cm; topoli i wierzb - 80 cm.
Klauzula informacyjna w zakresie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew / krzewów
– sprawy załatwiane milcząco
Zgodnie z rozporządzeniem 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, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kościerzyna reprezentowany przez Wójta Gminy
Kościerzyna z siedzibą w 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9 zwany dalej Administratorem.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
telefonicznie - tel.604-080-935 lub poprzez e-mail: inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania,
przewidzianego w przepisach prawnych.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody w celu załatwienia sprawy milcząco.
5. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za
wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak
przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną
i informatyczną. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe
w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.
podmioty przetwarzające).
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych jest niezbędne w
celu rozpatrzenia wniosku na podstawie przepisów prawa. Odmowa podania tych danych wiązać się będzie z brakiem
możliwości rozpatrzenia wniosku.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa, w wypadku
danych, których podstawą przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do swoich danych - czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych
osobowych oraz kopii danych,
- prawo do sprostowania danych - czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub
zdezaktualizowały się,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych - czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich
przechowywania, Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Wójt Gminy Kościerzyna

