Dane zgłaszającego*:

………………………………..

imię, nazwisko……………………………….…………………………
adres – .……………..……………………………………………………
……………………………………..….………………………..
Wójt Gminy Lubicz

telefon …………………………………………………………………..

Ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA
Na podstawie art. 83f ust. 4, 5 w zw. z ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2018.1614) zgłaszam zamiar usunięcia drzew/a z terenu nieruchomości w
miejscowości: ………………………………………………………, ul. …………………………………………………….. o nr
geod………………….- obręb ………………………………………..…., Gmina Lubicz.
Fakultatywnie podaję:
Nazwy gatunku drzewa
wnioskowanego do
usunięcia

Ilość

Obwód pnia każdego drzewa
mierzonego na wysokości 5 cm od
gruntu, a w przypadku gdy drzewo
na tej wysokości posiada kilka pni –
obwód każdego z tych pni

Obwód pnia drzewa na wysokości
1,3 m, a w przypadku gdy drzewo
na tej wysokości posiada kilka pni
– obwód każdego z tych pni

Termin usunięcia: ……………………………………………………………………………………………………. (usunięcie drzewa winno nastąpić przed
upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, w przypadku nieusunięcia w tym terminie należy dokonać ponownego zgłoszenia)
Przyczyna usunięcia………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nie
Czy usunięcie drzewa wynika z działalności gospodarczej? Tak

………………………………………………….
Podpis/podpisy zgłaszającego

Załączniki:
1. Obowiązkowo należy do zgłoszenia dołączyć mapę określającą usytuowanie drzewa na
nieruchomości.
*jeżeli jest kilku właścicieli, na zgłoszeniu winny się znaleźć podpisy każdego współwłaściciela
**zgłoszenie składa się, jeżeli obwód wnioskowanego do usunięcia drzewa na wysokości 5 cm przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
(RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, Lubicz
Dolny, 87-162 Lubicz, telefon kontaktowy: 56 621 21 00.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych realizowanych
przez Gminę Lubicz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawy o samorządzie
gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub
prawnym, jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu zadań gminy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego
okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu
przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych
w przypadkach określonych w przepisach RODO.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje
Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan
zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak
możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku
przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez
Administratora.
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani procesie profilowania.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
[ ] TAK [ ] NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wydania decyzji na usunięcie
drzew przez Wójta Gminy Lubicz z siedzibą w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, jako
administratora, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r. (RODO). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
………………………………………………………………..
(data, podpis)

