
.............................................., dnia .....................
                                                                   miejscowość

...........................................................
    (Nazwisko i imię właściciela nieruchomości)        
                                                                                         

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

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

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

                     (telefon kontaktowy) 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Radzyń Chełmiński 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew*

Niniejszym  zgłaszam  zamiar  wycinki  drzewa/drzew,

rosnących/rosnącego*  na  działce/działkach*  nr  ..................................,  obręb

geodezyjny  ..............................................................................  w

miejscowości,  .................................................................................,  na  cele

niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Do  zgłoszenia  załączam  rysunek  lub  mapkę  okręcającą  usytuowanie
drzewa/drzew* na nieruchomości. 

.........................................................
Podpis właściciela nieruchomości 

*niepotrzebne skreślić 



L.p
.

Nazwa  drzewa
(gatunek)

Ilość
(sztuki)

Obwód pnia
na

wys. 5 cm

Obwód pnia
na

wys. 130 cm

Nr działki

Rysunek, szkic:



Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze
zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Pani/ Pana   danych jest Burmistrz Radzynia Chełmińskiego, z siedzibą  w Radzyniu
Chełmińskim przy Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel.: (56) 6886001, 6886087, 6886010, sekretariat:
wewnętrzny 130, adres e- mail: urzad@radzynchelminski.eu.

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym mogą  się  Państwo  kontaktować  we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu  e mail:
liodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/a,
tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1
lit. c RODO) w związku z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020, poz.
55 ze zm.).  W przypadku dobrowolnego udostępniania przez  Państwa danych osobowych innych niż
wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na
przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane
będą przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/a.

4) Pani/Pana dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu   z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  w tym przepisów
archiwalnych tj. 5 lat. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu
wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

5) Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  lecz  nie  będą  podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) w  przypadku  gdy  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  wyrażonej  zgody  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8) Podanie  przez  Państwa danych  osobowych  w związku  z  ciążącym na  Administratorze  obowiązkiem
prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym
mowa  w  punkcie  3.  Nieprzekazanie  danych  udostępnianych  dobrowolnie  pozostaje  bez  wpływu  na
rozpoznanie sprawy. 

9) Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie  umowy  powierzenia
przetwarzania  danych  osobowych,  a  także  podmiotom  lub  organom  uprawnionym  na  podstawie
przepisów prawa.

…………………………………………..

                  (data i podpis) 


