.......................................................................................
(Nazwisko i imię posiadacza i właściciela)

Gniewino, dnia ................................

.......................................................................................
(Adres zamieszkania)

Wójt GminyGniewino
ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino,
WNIOSEK
1. Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie niżej wymienionych drzew / krzewów
zlokalizowanych na: .....................................................................................................................
(miejscowość, , Nr dz.,)
Lp.

Gatunek (dokładna nazwa)

Obwód na wysokości
130 cm, dla krzewów
powierzchnia w m2.

lokalizacja

1.
2.
3
2. Przyczyny wycinki ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Planowany termin usunięcia zadrzewień ...............................................................................
(wykluczając okres ochrony gatunkowej ptaków i ich siedlisk t. j. od 01 marca do 15 października)

6. Oświadczam, że wnioskowane usunięcie wynika*, nie wynika* z celu związanego z
prowadzeniem działalności gospodarczej.

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

niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
2. Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana
3. Upoważnienie dla pełnomocnika, gdy jest ustanowiony;
4. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i
obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości (art. 83 ust. 4 pkt 8 ustawy)

.......................................................................................
(Nazwisko i imię posiadacza i właściciela)

Gniewino, dnia ................................

.......................................................................................
(Adres zamieszkania)

Oświadczenie
Oświadczam, że jestem ................................................................................. nieruchomości
(tytuł prawny do dysponowania nieruchomością)
położonej w ................................................................., Nr dz. ......................., Nr Księgi
Wieczystej (KW) ........................................ , na której znajdują się drzewo/a* / krzew/y*,
o których usunięcie wnioskuję.
Powyższe oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
....................................................................................
(podpis posiadacza nieruchomości)
*

niepotrzebne skreślić
Obowiązek informacyjny z zakresu ochrony danych osobowych
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Gniewino z siedzibą w Gniewinie, ul. Pomorska 8.
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa,
Dane przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614)
Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi art. 83b ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614) oraz art. 6 ust 1 lit, „c” Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r
Osobie, której dane osobowe znajdują się we wniosku, przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania.
Osobie, której dane osobowe znajdują się we wniosku, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
osobowych narusza jego prawa i wolności,
Dane osobowe, przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody mogą być przekazywane innym podmiotom publicznym realizującym zadania z zakresu
w/wym ustawy.
Dane osobowe będą przetwarzane aktywnie przez okres 5 lat od dnia wycinki usunięcia drzewa,
krzewów chyba że dłuższy okres przetwarzania będzie niezbędny dla zapewnienia sprawnego przebiegu
postępowania administracyjnego. Po zakończeniu postępowania, dane osobowe będą przetwarzane
bezterminowo jedynie do celów ewidencyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych i jest on dostępny pod adresem email:
inspektor.abi@gmail.com
Zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych

