Chełmek, dnia ……………………
………………………………………………….
Imię i nazwisko wnioskodawcy
…………………………………………………
…………………………………………………
Adres i numer telefonu*
ZNAK SPRAWY. AGK.6131………………..

Burmistrz Chełmka
Ul. Krakowska 111
32-660 Chełmek

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA
SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Zwracam się z prośbą o wydane zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/drzewa z nieruchomości o numerze
ewidencyjnym ………………………….….. obręb …………..……………,stanowiącej moją
własność, którego dokonałam w dniu ………………………………………….…………………….
Oględziny drzew odbyły się w dniu …………………………………………………………………..
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Chełmku (treść klauzuli na odwrocie).

…………………….…………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców

Załącznik: Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie
zaświadczenia (cz. II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej).
*Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i będzie służyło tylko w celu usprawnienia kontaktu
w postępowaniu administracyjnym w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zaświadczenia.
Jednocześnie dobrowolne podanie numeru telefonu kontaktowego stanowi zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w tym zakresie.
Urząd Miejski w Chełmku informuje, że ma Pan/pani prawo w dobrowolny, momencie wycofać składaną zgodę.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Chełmku
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 55)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Chełmka z siedzibą w Urzędzie Miejskim
w Chełmku: ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek, tel. 33/844 90 00.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem email:
iod@chelmek.pl lub pisemnie na adres administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – obsługa wniosków/zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z kategorią archiwalną dokumentów
nadaną na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku/ zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub
krzewów zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 83b ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody. Podanie
numeru telefonu, jest dobrowolne, w celu usprawnienia kontaktu i szybszego załatwienia sprawy. Jest Pan/i
zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia
wniosku.
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą
podlegały profilowaniu.

