
..........................................................                      ...................................., dnia ...........................
        (imię i nazwisko wnioskodawcy)                                             (miejscowość)                                            

..................................................
                        (adres)

.............................................................
                (numer telefonu)

          Wójt Gminy Gizałki
ul. Kaliska 28
63-308 Gizałki

Z G Ł O S Z E N I E
zamiaru usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty

Informuję/emy, że zamierzam/y usunąć drzewa/krzewy* stanowiące złomy/wywroty* znajdujące

się na działce nr ..................... położonej w miejscowości ....................................................................

obręb  geodezyjny  .......................................................................  i  proszę/prosimy  o  dokonanie  ich

oględzin.

Termin planowanego usunięcia drzew/krzewów* stanowiących złomy/wywroty*:

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

Miejsce planowanego usunięcia drzew/krzewów*stanowiących złomy/wywroty*: 

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

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

Przyczyna planowanego usunięcia drzew/krzewów*stanowiących złomy/wywroty*: 

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

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

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

Liczba usuwanych drzew (szt.): ..............................................................

Powierzchnia usuwanych krzewów (m2): ......................................................

* niepotrzebne skreślić

                                                                                          ......................................................
                                                                                                   (podpis wnioskodawcy/ów)

                                                                                                         ...............................................................
 
 
Objaśnienia:

 złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania
czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy
budowlanej,

 wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.



KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, zwanym dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Gizałkach jest Wójt
Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki. 

2. Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  jest  Pani  Ewa  Galińska,  tel.  531 641  425,  e-mail:
inspektor@osdidk.pl 

3. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek praw-
ny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
dotyczącym rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty.

4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe
mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług
technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie  oraz realizację zadań
statutowych  i  ustawowych  Urzędu  Gminy.  Dane  te  powierzane  są  na  podstawie  i  zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Okres,  przez  który  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  –  zgodnie  z  przepisami  ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancela-
ryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archi-
wów zakładowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich spro -
stowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do prze-
noszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgo-
dy, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania da-
nych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów stano-
wiących złomy lub wywroty.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wyko-
rzystywane do profilowania. 

…….........................………………………………….
                                                                                                       (data i czytelny podpis)

mailto:inspektor@osdidk.pl

