Imię i nazwisko, instytucja

……………………..dn.,…………

………………………………
Adres………………………...
( miejscowość, nr domu )

………………………….

Urząd Miejski

Tel……………………….

Gminy Łobżenica

PESEL………………………..
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Tytuł prawny władania nieruchomością………………………………………………………...
Działka Nr.................................................. w miejscowości……………………………………
Gatunek drzew…………………………………………………………………………………..
Ilość drzew z każdego gatunku………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Obwód pnia na wys. 1,3 m………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Gatunek krzewu i powierzchnia w m² ………………………………………………………….
Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Do wniosku należy dołączyć:
rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewów w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych.
…………………………………………….

(podpis wnioskodawcy)
● jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku dołącza się zgodę właściciela
● w wypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością wymagana jest zgoda i podpisy
współwłaścicieli

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) podanych we wniosku jest Gmina Łobżenica,
reprezentowana przez Burmistrza Łobżenicy, z siedzibą ul. Sikorskiego, 89-310 Łobżenica.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: rodo@lobzenica.pl.
Zbieranie danych osobowych przez Administratora jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji
na usunięcie drzew i krzewów.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
i wynika z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.)
Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych
określających inny okres archiwalny niż w/w ustawa.

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: dostępu,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie
z postanowieniami RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych jak we wniosku skutkować może
brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

