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............................................, ........................................
(miejscowość)
(data)
……………………………………………………………..
(Nazwisko i imię Wnioskodawcy1)
……………………………………………………………..
(Adres zamieszkania)
……………………………………………………………..
(Telefon kontaktowy)

Wójt Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo
ZGŁOSZENIE
Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018, poz. 1614 ze zm.) zgłaszam/zgłaszamy2 zamiar usunięcia
drzewa/drzew2/krzewów
z
działki
o
nr
ew.
………………………………
obręb……………… położonej w miejscowości ………………………………………………….

Lp.

Obwód pnia
mierzony na
wysokości 5 cm
lub powierzchnia
krzewów

Gatunek
drzewa/drzew2
/krzewów

Liczba sztuk

Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.
w

związku

z

(proszę

podać

powód

zamiaru

usunięcia

drzewa/drzew2…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie o prawie własności do terenu, na którym rosną drzewa:
1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k.
za składanie fałszywych zeznań, że posiadam tytuł prawny do władania
nieruchomością, na której rosną drzewa zgłoszone do usunięcia, oraz że usunięcie
drzewa nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

1

Właściciel lub posiadacz
współwłaścicieli/posiadaczy).
2 Niepotrzebne skreślić.

(w

przypadku

współwłasności

należy

wymienić

wszystkich

2. Tytuł prawny wynika z: własności/współwłasności/umowy najmu/ umowy
dzierżawy/inne2………………………………………………………………………………
3. Oświadczam, że działka na której znajdują się zgłoszone drzewa/krzewy nie
widnieje w ewidencji jako las.
W załączeniu:
Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości względem
granic nieruchomości oraz budynków znajdujących się na tej nieruchomości.

.......................................................................................
(podpis wnioskodawcy/wnioskodawców2)

Klauzula informacyjna
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo
(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogą e-mailową pod adresem:
urzad@gminababoszewo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pod adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. c 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), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
polegającym na wydawaniu zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów, w związku z
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody, tj. przetwarzanie danych kontaktowych
w postaci nr telefonów, adresu e-mail, ponieważ w tym przypadku uprawnienie do
przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku ze złożeniem zgłoszenia dotyczącego zamiaru
usunięcia drzewa lub krzewu, wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów, wniosku o
wydanie zaświadczenia
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywać dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie
przepisów prawa, są nimi: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, sądy, organy
ścigania, organy podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w
oparciu o stosowną podstawę prawną Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione pracownikom i
współpracownikom Administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich
obowiązków. Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom, które przetwarzają je
na zlecenie Administratora, np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne,
telekomunikacyjne i pocztowe, jednakże przekazanie Pani/Pana danych osobowych może
nastąpić tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.
8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami
wynikającymi z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji), tj. 5 lat. W
przypadku danych kontaktowych (nr tel., adres e-mail), na których przetwarzanie została
wyrażona zgoda, do czasu jej cofnięcia.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym,
koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Odmowa podania danych wiązać się
będzie
z brakiem możliwości załatwienia sprawy w UG Baboszewo w ramach
prowadzonego postępowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych jest
dobrowolne i odbywa się na podstawie udzielonej zgody, która może być cofnięta w dowolnym
momencie.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
Zgoda na przetwarzanie danych:
Ja, …………………………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych.
………………………………………
/data/

……………………………………

/podpis/

