*)……………………......................................

Tarczyn dn.……………………

……………………………………………………………
…………………………………………………………...

Burmistrz Tarczyna
ul. Juliana Stępkowskiego 17
05-555 Tarczyn

ZGŁOSZENIE
Zgłaszam usunięcie drzewa na działce nr ew.…………………..w miejscowości………………………………………………
W załączeniu przedkładam rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na
nieruchomości.

…………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)
Pouczenie
Zgodnie z art. 83 f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn.
zm.) Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem
działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ,
o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela
nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Załączniki:
1. Rysunek/mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości.
2. Oświadczenie o posiadanym tytule władania nieruchomością.

*) Zgłoszenie składa właściciel nieruchomości.
Uwaga: Zgłoszenie ważne jest przez okres 6 miesięcy

OŚWIADCZENIE

o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Ja, niżej podpisany oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania
nieruchomością - działki położonej przy ul………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. ………………………………..
obręb ……………………nr KW…………………………………………………………………………..
inne…………………………………………………………………………………………………………….

Tytuł prawny wynika z: (właściwe zakreślić)
•
•
•
•

Własności
Współwłasności
Umowy najmu/dzierżawy
inne

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z artykułu 233 Kodeksu
Karnego, prawdziwość zamieszczonych powyżej danych.

………………………………………………………..
( miejscowość, data)

……………………………………………………….
(czytelny podpis)

Klauzula zgody
Ja niżej podpisana (y) wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną w sprawie wycinki drzew
przez pracowników Referatu TiOŚ Urzędu Miejskiego w Tarczynie z siedzibą przy ul. J.
Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn za pośrednictwem:
Nr telefonu …………………………...………………..
Adres e-mail …………………...……………………….
Jednocześnie oświadczam, że zostałam (em) poinformowana (y) o przysługującym mi prawie
wycofania zgody w każdym momencie w drodze oświadczenia , o prawie dostępu do treści
moich danych oraz ich poprawiania, na ich przetwarzanie, jak również, że podanie tych
danych było dobrowolne.
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) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:
•

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Tarczyna, z siedzibą przy
ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzynę Suwarską. W
celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych można skontaktować się z
Inspektorem : na adres email: inspektor@tarczyn.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora;

•

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c
rozporządzenia ogólnego w celu rozpatrzenia zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzew,
w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.).

•

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa.

•

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,
i nie krócej niż przewidują to przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.

•

Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;

− posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych , prawo ich sprostowania,
oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
•

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;

•

Podanie przez Państwa danych osobowych jest: wymogiem ustawowym, są Państwo
obowiązani do ich podania a konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z
przepisów prawa. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby
której dane dotyczą jak i od innych organów administracji publicznej z centralnych
rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby której dane
dotyczą

•

nie przysługuje Państwu:

•

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia ogólnego prawo do usunięcia
danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia
ogólnego;
− prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 rozporządzenia ogólnego, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższa klauzulą informacyjną

…………………………………..
Czytelny podpis

