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IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCOWOŚĆ

......................
DATA

.......................................................
.......................................................
ADRES

.......................................................
TELEFON KONTAKTOWY

Burmistrz Gminy
Sułkowice

(dobrowolnie)

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW / KRZEWÓW
OZNACZENIE TERENU nieruchomości na którym rosną drzewa lub krzewy :
Teren położony w miejscowości .…………………………………….obejmujący nieruchomość
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka/i/ nr ………….………………

OZNACZENIE DRZEW , KRZEWÓW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA
Należy wpisać obwód pnia drzewa zmierzony na wys.130 od powierzchni gruntu.
Jeżeli drzewo na tej wysokości posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz
połowy obwodów pozostałych pni, jeżeli nie posiada pnia należy podać obwód bezpośrednio poniżej korony drzewa.

l.p.

gatunek

szt.

obwód pnia drzewa (cm)
powierzchnia krzewów (m2)

1
2
3
4
5
Czy usunięcie drzew/ krzewów wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności
(zaznacz właściwe)
gospodarczej?
TAK
NIE
W związku z usunięciem zieleni planuję/ nie planuję* wykonania nasadzeń zastępczych.
Planuję nasadzić …….. szt. drzew/krzewów zgodnie z dołączonym planem nasadzeń.

PRZYCZYNA USUNIĘCIA drzew, krzewów
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..............…………………………………………………………………

TERMIN USUNIĘCIA drzew, krzewów ……………………………………………………………
Wymagane załączniki do wniosku:
1. Rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki, z zaznaczonym usytuowaniem drzewa/krzewu w odniesieniu do
granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
2. Projekt planu nasadzeń zastępczych (w przypadku planowanych nasadzeń).

……………………………
Podpis/y

*Niepotrzebne skreślić
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OŚWIADCZENIE
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych
zeznań oświadczam, że wymienione we wniosku drzewa rosną na gruncie będącym moją własnością.

……………………………
Podpis/y

Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że:
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: iodo@sulkowice.pl
3) dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – realizacja zadań
gminy w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.142),
Dane nieobowiązkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – to jest na podstawie zgody wnioskodawcy
4) dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu odwołania zgody,
6) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów,
7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku przetwarzania w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie (telefon) jest
dobrowolne.
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