…............................................
(Miejscowość, data)

…...................................................
(Imię i Nazwisko)

…...................................................
(Adres wnioskodawcy)

…...................................................

Burmistrz Pakości

WNIOSEK
Na podstawie art. 83 f ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz.

U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), wnioskuję o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia …… szt. drzewa/drzew z terenu działki(ek) o numerze
ewidencyjnym …......................, położonej w m. ……………………………
Zgłoszenia zamiaru wycinki przedmiotowego/ych drzewa/drzew dokonano w Urzędzie
Miejskim w Pakości w dniu ……………….

…...........................................................
(Podpis wnioskodawcy)

Załącznik:

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Pakość – reprezentowana
przez Burmistrza, z którym można się kontaktować na adres Urzędu Miejskiego w Pakości,
88-170 Pakość, ulica Rynek 4, telefon do kontaktu 52 566 50 24 lub na adres e- mail:
um@pakosc.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w
celu rozpatrzenia zgłoszenia/wniosku o wycinkę drzew, krzewów, na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.
256).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
1) niezbędność do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie w związku ze złożonym wnioskiem
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1
lit. c RODO).
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego wniosku.
6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom
państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
2.
Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
3. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane
są przetwarzane oraz przepisy prawa.
4. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia swoich danych osobowych,
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa,
tel. 22 531 03 00).
5. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
6. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.

