
Chełm Śląski .............................
               ( data )

...............................................................
               ( imię i nazwisko) 

...............................................................
                         ( ulica )

...............................................................
        ( kod pocztowy, miejscowość) 

.................................................................
         ( nr telefonu kontaktowego )
                                                                                                Wójt Gminy Chełm Śląski
                                                                                                ul. Konarskiego 2
                                                                                                41-403 Chełm Śląski

                                                                     ZGŁOSZENIE *
                                                           zamiaru usunięcia drzew ( -a )

        Na podstawie  art. 83f ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
( Dz.U. z 2020r., poz. 55 ), zgłaszam zamiar usunięcia drzew (-a ) 

w ilości ......................    zlokalizowanych ( -ego ) na działce gruntowej oznaczonej numerem 

ewidencyjnym ............................., położonej w Chełmie Śląskim przy ul. .................................

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie  danych osobowych :

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  I Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchwalenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) [ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej , L z 2016r., Nr 119,
poz.1]  dla  celów  związanych  z  prowadzonym  postępowaniem  administracyjnym  dotyczącym
niniejszego zgłoszenia.  Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych w przyszłości,
jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  I Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych            
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) [ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej , L z 2016r., Nr 119, 
poz.1] Wójt Gminy Chełm Śląski, z siedzibą przy ul. Konarskiego 2 jako administrator danych 
osobowych informuje, że  

a.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia
          zamiaru usunięcia drzewa zgodnie z art. 83 f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
          2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020r. poz.55 )  i będą
          udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
          prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw
          trzecich oraz organizacji międzynarodowych;
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b.      Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym
         wynikającym z art.63 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
         ( Dz.U. z 2020r., poz. 256 z póżn. zm.) 
c.       Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. 
          Dane nie będą profilowane; 
d.      Innym źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest Internetowy
         Serwer Danych Przestrzennych Starostwa Powiatowego w Bieruniu oraz źródła
         publicznie dostępne;
e.      Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora :

-    dostępu do swoich danych osobowych – czy w danym postępowania     
      administracyjnym  były wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe;           
-    cofnięcia zgody,  dostępu do danych;                                                            
-    sprostowania danych osobowych  – poprawiania przekazanych do urzędu  
      danych osobowych;                                                                                       
-    ograniczenia przetwarzania danych osobowych – korzystając z tego       
      prawa może Pani/Pan złożyć wniosek o ograniczenie przetwarz danych,  
      np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku 
      zasadności wniosku administrator danych może dane jedynie 

                             przechowywać.  Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu  
      przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;                             

  -    wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania - w szczególnych sytuacjach 
     może Pani/Pan  wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez  
     administratora danych Pani/Pana  danych osobowych jeśli dane zebrane     
     są na podstawie innej niż na mocy prawa. W takim przypadku 
     administrator danych osobowych jest zobowiązany do zaprzestania ich   
     przetwarzania ;                                                                                             
-    przenoszenia danych – do innego administratora danych osobowych;         
-    usunięcia danych osobowych – należy złożyć wniosek o usunięcie danych.
     W przypadku zasadności wniosku, jeśli dane zebrane były  na  podstawie 
     innej niż na mocy prawa, administrator dokona  niezwłocznego  usunięcia 
    danych;                                                                                                            

     f)       wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

SKARGA  - mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w sprawach wykonania przez 
administratora danych osobowych przepisów o ochronie danych osobowych.  

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem 
Ochrony Danych Urzędu Gminy  Chełm Śląski pod nr telefonu 502528847 lub pisząc na adres  
iod@chelmsl.pl 

Załącznik :
1. Rysunek albo mapa określająca usytuowanie drzew ( -a ) na nieruchomości.

                                                                                                  .....................................................
                                                                                                                 ( podpis Wnioskodawcy )

* - zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U. z 2020r. ,
      poz. 55 ) zgłaszenie  zamiaru usunięcia drzew ( - a ) dot. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach
     stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
      gospodarczej.                     
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UWAGA 

Zgłoszenie  wymagane jest tylko w przypadku gdy obwód pnia drzewa, mierzonego na wysokości 5 cm 
od poziomu gruntu, przekracza: 

1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jersionolistnego oraz klonu srebrzystego,

2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Miejsce na rysunek określający usytuowanie drzew (- a ) na nieruchomości. 
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