..................................
(dane posiadacza)
………...........................

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

(miejscowość, data)

(adres)

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

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ul. Gdańska 12
83-034 Trąbki Wielkie

(telefon do kontaktu w sprawie wizji)

ZGŁOSZENIE
drzew stanowiących wywrot / złom1
na usunięcie których wymagane jest przeprowadzenie oględzin przez organ właściwy do wydania
zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy
stanowią złom lub wywrot.
Na podstawie art. 83 f ust. 1 pkt 14) lit. b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz.U 2020, poz. 55 ze zm.) zgłaszam wywrócone / złamane drzewo/ drzewa, na terenie
nieruchomości położonej w gminie Trąbki Wielkie.
Miejscowość ………………………………………….., dz.nr...........................obręb…………………...………..
(gatunek drzewa………………………………………………………………………………………………)

……..................................................................
(czytelny podpis)
Załącznik:
1) rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa w stosunku do granicy nieruchomości i obiektów
budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości
2) zgoda współwłaścicieli lub upoważnienie właściciela w przypadku dzierżawy
UWAGA:
Zgłoszone drzewa będzie można usunąć po otrzymaniu protokołu, potwierdzającego, że drzewa stanowią wywrot / złom, sporządzonego
na wizji przez Organ.
Niniejszy protokół zastępuje decyzję na usunięcie drzew.

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, tel. tel.
512-005-159 , fax 58 682-83-19, mail: ugtrabki@pro.onet.pl,
2) Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania
danych
osobowych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail iodo@trabkiw.ug.gov.pl,
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Trąbki Wielkie na podstawie art. 6 ust. 1, lit. C) ww. rozporządzenia w celu
prowadzenia czynności administracyjnych w oparciu o art. 26 ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019r., poz.701
z późn. zm.) i przechowywane przez okres 10 lat liczony od dnia zakończenia merytorycznego rozpatrywania ww. sprawy,
4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019r.,
poz. 1781),
5) Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy prawa,
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych,
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1

wywrot – drzewo wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym,
wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej
złom drzewo , którego pień uległ złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej

