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……………………………………………………… 

                                          (miejscowość, data) 

 
…………………………………………………............................. 
(Imię i nazwisko wnioskodawcy/Nazwa wnioskodawcy) 
 
……………………………………………………………………… 
(Ulica i Nr) 
 
……………………………………………………………………… 
(Kod i miejscowość) 
 
……………………………………………………………………… 
(Nr telefonu) 
 
 

Burmistrz Słubic  
 
 

Zgłoszenie1 właściciela nieruchomości zamiaru wycięcia drzew/a*         

                           
 

Oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo/a*: 
 
………………………………………………………………………………………………… 

(Nr ewidencyjny działki, obręb geodezyjny) 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(Miejscowość, w której znajduje się nieruchomość) 

 
 
 
 
 

……………………………… 
podpis właściciela  

 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym zgłoszeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych 
powyżej. 
 

Załączniki: 
1. Rysunek/mapka* określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości  

 

 

1 Zgłoszenie dotyczy drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób 
fizycznych, które usuwają drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, których pnie mierzone na wysokości 5 cm przekraczają obwód: 
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego 
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu jesionolistnego 
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew 
 
* niewłaściwe skreślić 



Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której UM Słubice uzyska dane osobowe 

Na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie 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 95/48/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych 

osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją: 

1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Burmistrz Słubic, Słubice 69-100, ul. Akademicka 1, e-mail: slubice@slubice.pl tel.: +48 95 737 
2000. 

2. Inspektor ochrony danych [IOD]:, adres do korespondencji: 69-100 Słubice, ul. Akademicka 1.  
3. Cel przetwarzania: rozpatrzenie wniosku w zakresie przyjęcia zgłoszenia usunięcia drzew lub 

krzewów bez wymaganego zezwolenia lub bez zgody posiadacza nieruchomości (podstawa 
prawna: art. 88 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o ochronie przyrody – tekst jednolity Dz. U. z 2018r. 
poz. 142, ze zm.). ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach 
innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć 
miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan 
odrębnie poinformowana/y. 

4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza 
jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie 
z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania 
danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie 
poinformowana/y. 

5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie 
poinformowana/y. 

6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu 
o otrzymane dane osobowe. 

7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie: 

 z realizacją właściwej procedury administracyjnej, w tym również nadzwyczajnych trybów 
postępowania, 

 kontrolą realizacji procedury administracyjnej, 

 przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych. 
8. Ma Pani/Pan prawo do: 

żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 

RODO) 

 żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 

 żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia 
zapomnianym”, 

 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), 

 żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie 
do innego administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO), 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się 
na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO). 

9. Na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 
22 531 03 00, skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych 
z RODO. 
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