Mońki, dn. ………………………
Dane wnioskodawcy
…………...………………………………
Imię i nazwisko lub nazwa firmy instytucji

……………………...………………….

Starostwo Powiatowe w Mońkach

Adres

……………………………………….

tel. kontakt.

Wydział Dróg

………………………………..

Wniosek
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/a/ krzewów
I. Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na wycinkę …….. szt. drzew rodzaju: ……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
( topola, wierzba, brzoza, klon, jesion, modrzew, dąb…)

rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej na odcinku
……………………………………………………….
przy posesji nr domu
……………………………………..w miejscowości ………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………...

Gatunek
drzewa

Nr zaz.
drzewa

Obwód pnia
mierzony na
wysokości
130cm od
podstawy

Przyczyna
Gatunek
usunięcia
drzewa
drzewa

Nr zaz.
Obwód pnia mierzony na
Przyczyna usunięcia
drzewa wysokości 130cm od podstawy
drzewa

II. Drzewa/krzewy rosną w psie drogowym przy granicy z moją działką ( nr działki przyległej do pasa
drogowego) nr …………………………………….. położonej w miejscowości ………………………………………
III. Uzasadnienie potrzeby usunięcia drzewa ( drzew lub krzewów) ( np. zagrożenie dla ludzi dla mienia, dla ruchu kołowego,
przebudowa drogi, planowana budowa zjazdu, obumarcie, posusz, odnowa bądź pielęgnacja , drzewo opalone , suche, / podkreślić lub
wymienić przyczynę usunięcia/
...................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Usunięcie drzew /krzewów wynika / nie wynika* z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
V. Termin wykonania usunięcia drzew do dnia ……………………………………... ( podać termin wycinki do kiedy ma być ważne
zezwolenie)
VI. Wnioskodawca planuje /nie planuje wyciąć drzewa w swoim zakresie po otrzymaniu zezwolenia i uiszczeniu opłaty.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Załączniki do wniosku:

1. Kopia mapy ewidencyjnej, zasadniczej z naniesionymi drzewami lub krzewami ( potrzebna do złożenia wniosku do Urzędu Gminy)
2.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetważanie danych osobowych
* Niepotrzebne skreślić.

…………………………………………………
/czytelny podpis wnioskodawcy/

Klauzula informacyjna. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 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, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO
informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Starosta Moniecki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: rodo@monki.pl lub pisemnie na adres Administratora
danych.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pana/Pani zgody ( w zakresie numer telefonu)
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w związku Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowe w celu realizacji wniosku w/w wniosku.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa tj. pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i prokuratury oraz
podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z
zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do:
•
sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
•
usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,
•
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,
•
przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
•
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7
RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zadań
ustawowych, w tym realizację w/w wniosku. Podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu jest dobrowolne.
1.
2.

W przypadku podania w w/w wniosku numeru telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, danych osobowych w
celu szybkiego kontaktu. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
przysługujących mi prawach.
…….…………………………………
Data i podpis

