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

Luzino, dnia ..................................

(imię, nazwisko lub nazwa firmy)

……………………………………………
...............................................................
(adres )

................................................................
(numer telefonu kontaktowego*)

* Podane we wniosku numery tel. kontaktowych będą wykorzystywane
wyłącznie w celach związanych z obsługą złożonego wniosku.

Wójt Gminy Luzino
Referat Zagospodarowania Przestrzennego,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska
ul Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW (KRZEWÓW)
Proszę o wydanie zezwolenia na wycięcie/przesadzenie* drzew/krzewów* rosnących na terenie
nieruchomości położonej w ………………………………..…. przy ul. ............................................., numer
ewidencyjny działki ……………… obręb …………………. gm. Luzino.
*niepotrzebne skreślić

Numer

Oznaczenie drzew lub krzewów
Obwód pnia drzewa mierzona w cm na
Gatunek drzewa lub krzewu

wysokości 130 cm od poziomu terenu*
lub powierzchnia krzewów (m2)

1
2
3
4
5
* Należy wpisać obwód pnia drzewa zmierzony na wysokości 130 centymetrów od powierzchni gruntu. Jeżeli drzewo ma kilka pni, należy wpisać
obwód każdego pnia mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. W razie zamiaru wycięcia/przesadzenia większej ilości drzew/krzewów
ich wykaz należy sporządzić w postaci osobnego załącznika do wniosku.

Przyczyną zamierzonego wycięcia/przesadzenia drzew/krzewów jest ……………………………………
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa/krzewy ...............................................................................
…...................................................................................................................................................................
Termin zamierzonego wycięcia / przesadzenia drzew / krzewów .................................................

Oświadczam
Oświadczam, że usunięcie drzew jest związane z działalnością gospodarczą.

Oświadczam, że świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r.
Kodeks karny, własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku.

....................................................
(podpisy

właściciela/współwłaścicieli)

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki obligatoryjne:



mapa lub plan sytuacyjny terenu, z zaznaczonym położeniem drzew/krzewów objętych zamiarem
usunięcia,
tytuł prawny władania nieruchomością, na której rosną drzewa/krzewy, (jeżeli nieruchomość została
zakupiona niedawno, wystarczy ksero dokumentu potwierdzającego prawo własności, wieczystego użytkowania, gruntu wypis z
rejestru gruntów, itp.)




pisemna zgoda właściciela nieruchomości, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości,
projekt nasadzeń zastępczych (jeżeli są planowane),
(w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki oraz informacja o liczbie, gatunku nasadzeń oraz planowany
termin nasadzeń)

Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Gmina Luzino, adres siedziby: ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino,
reprezentowana przez Wójta Gminy Luzino.
Dane osobowe zawarte we wniosku, przetwarzane są w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów
prawa i mogą być udostępniane w zakresie niezbędnym innym podmiotom współpracującym z Administratorem
Danych Osobowych.
Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przysługuje prawo
dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
Osoba której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, informacji o odbiorcach
innych niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej samej, ma prawo
uzyskać informacje dotyczące źródła tych danych.
Dane osobowe podane we wniosku dobrowolnie i nie mające wpływu na merytoryczne rozstrzygnięcie w
sprawie objętej postępowaniem administracyjnym inicjowanym wnioskiem, przetwarzane będą jedynie na
potrzeby realizacji postępowania i nie będą przekazywane innym podmiotom współpracującym z
Administratorem Danych Osobowych.
Osoba podająca dodatkowe, dobrowolne dane osobowe ma prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także na
podstawie art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) przysługuje jej prawo ich
przeniesienia danych do innego Administratora.
Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do
Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej
danych osobowych.
Administrator Danych Osobowych powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji, do którego osoba, która
wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej
danych osobowych. Administrator Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email:
inspektor.abi@gmail.com
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby której dotyczą, przetwarzane będą nie dłużej niż jest to
niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z
innych przepisów prawa.

