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  Lanckorona,  dnia  ……………………………………………………  r. 

 

Załącznik do Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa 

Zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości na usunięcie zadrzewienia 

 

O Ś W I A D C Z E N I E   

A DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA* NIERUCHOMOŚCI  

Imię i nazwisko lub nazwa  

a) …………………………………………………………………………    c) ………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………    d) ………………………………………………………………………… 

ADRES/SIEDZIBA 

Miejscowość: 

a) ………………………………………………………     

c) ……………………………………………………… 

b) ………………………………………………………    

d) ……………………………………………………… 

Kod pocztowy: 

a) ………………………………… 

b) ………………………………… 

c) ………………………………… 

d) ………………………………… 

Ulica 

a) ………………………………………………………    

c) ……………………………………………………… 

b) ………………………………………………………  

d) ……………………………………………………… 

Nr domu: 

a) ………… 

b) ………… 

c) ………… 

d) ………… 

Nr lokalu:  

a) ………… 

b) ………… 

c) ………… 

d) ………… 

 

oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na usunięcie drzewa/drzew*  będącego/ych 

przedmiotem zgłoszenia  Pana/Pani                

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (wpisać dane wnioskodawcy)  

z dnia ………………………………………………… rosnącego/rosnących* na terenie nieruchomości, 

której jestem właścicielem/współwłaścicielem* położonej przy ulicy …………………………………… 

nr ………………… w …………………………………………………………… – objętej księgą wieczystą KW 

…………………………………………………… 

Powyższe oświadczenie, zostało złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań w myśl art. 233 Kodeksu karnego. 

 

CZYTELNY PODPIS WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA* 

a) ………………………………………………………     

b) ……………………………………………………… 

c) ………………………………………………………   

d) ………………………………………………………  

 

 

 

       

* wybrać właściwe
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Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 
r. L 119/1). 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator danych Administratorem  danych osobowych jest Wójt Gminy Lanckorona. Możesz się  
z nami skontaktować w następujący sposób: 
• listownie na adres: ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona 

• przez e-mail: iod@lanckorona.pl 

• telefonicznie: 33 876 35 95  

Inspektor Ochrony Danych W Urzędzie Gminy Lanckorona został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.  
Z inspektorem możesz się skontaktować w następujący sposób:  

• listownie na adres: ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona 

• przez e-mail:iod@lanckorona.pl 

• telefonicznie: 33 876 35 95  

Cel przetwarzania danych  
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu rozpatrzeniu podania dot. 
Zgłoszenia zamiaru usunięcia zadrzewienia. 

Podstawy prawne 
przetwarzania  

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy o 
ochronie przyrody. 

Okres przechowywania 
danych  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od stycznia kolejnego roku po 
zakończeniu Twojej sprawy. 

Odbiorcy danych  
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:  

• naszym dostawcom usług IT, którym zlecimy usługi związane  
z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, 

• podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

• prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Prawo wniesienia skargi  
do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


