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

Wnioskodawca:
(wypełnia właściciel nieruchomości)

..............................................................
(nazwisko i imię)

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

Burmistrz Miasta Radymna
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

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

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

1. Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
[t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1614 z późn. zm.] zgłaszam zamiar usunięcia …….. drzew.
2. Położenie nieruchomości na której rosną drzewa wnioskowane do usunięcia:
Radymno, ul. …………………………..….……………….

dz. ewd. nr ............................

3. Usunięcie drzew wynika/ nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej *.
4. Oświadczam, że dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.

....................................................................
(podpis wnioskodawcy)

* - niepotrzebne skreślić
** - nieobowiązkowe

Załączniki do zgłoszenia:
 rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew na nieruchomości,
 klauzula dot. przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej: RODO informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Radymna, z siedzibą
przy ul. Lwowskiej 20, 37-550 Radymno,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pod adresem e- mail: iod@radymno.pl lub w
siedzibie administratora,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów ustawy o ochronie
przyrody
oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w celu wydania
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów i jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia
sprawy. Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe jednak możliwość ułatwienia
kontaktu w formie telefonicznej przemawia za interesem strony postępowania,
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym stronom postępowania oraz innym
podmiotom na podstawie przepisów prawa zobowiązujących Administratora do ujawnienia
informacji,
5) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa,
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez
administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa,
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu,
9) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przekazanych danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.,
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również nie będą wykorzystywane do profilowania.*
* profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które podlega na
wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w
szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby, jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się

…………………………………………………..

(podpis)

