
___________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________  
 

Nr telefonu: (dobrowolnie*)_______________________________________________  
(Imię i nazwisko lub nazwa, adres posiadacza nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy)  
  

 

Burmistrz Miasta Biłgoraj 
  

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew / krzewów*  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów* 
(* - niepotrzebne przekreślić) 

 

1. Gatunki i obwody pni drzew w cm, mierzony na wysokości 130 cm lub/oraz gatunki krzewów i wielkość 

zajmowanej powierzchni w m²:  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                             

  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

2. Lokalizacja nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy (adres):   

  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1. Numer ewidencyjny działki i nr arkusza: _____________________________________________________________________________________________________________ 
  

2. Tytuł prawny władania nieruchomością (własność, trwały zarząd, inne): ___________________________________________________________ 
 

3. Czy na terenie nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza: TAK / NIE*   

4. Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa/krzewy: ____________________________________________________________________________________      
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

5. Przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzew/krzewów: _____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się na odwrocie. 

 
                                                                                                    ________________________________________________________________________________  

                                                                                          (Podpis wnioskodawcy, właściciela lub wszystkich współwłaścicieli)  

 

 

„ Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Biłgoraj z siedzibą Urząd Miasta Biłgoraj, Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj moich danych 

osobowych w postaci numeru telefonu. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na usunięcia drzew/krzewów oraz ułatwienia kontaktu przy wykonywaniu 

ww. czynności. Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdym momencie mogę cofnąć wyrażoną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez jej cofnięciem|. 

 

 

…………………………………………….                                                                                                                                          ………………………………………………….. 

      (miejscowość i data)                                                                                                                                                                                           (podpis) 
Wszystkie pozycje powinny być wypełnione! 



 

Wymagane załączniki:  
  

1. Szkic sytuacyjny lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu przeznaczonego do usunięcia w stosunku do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących, budowanych lub projektowanych na tej nieruchomości.  

2. Zgoda właściciela (lub wszystkich współwłaścicieli) nieruchomości na usunięcie drzew (jest obligatoryjna, gdy 

wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości).   

3. Jeżeli drzewa są usuwane w związku z inwestycją, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt.  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 
Działając na podstawie art. 13 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) – dalej RODO, 
informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.  
Administrator danych osobowych:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Biłgoraj z siedzibą Urząd Miasta Biłgoraj,  
Pl. Wolności 16,  23-400 Biłgoraj. 

Inspektor ochrony danych osobowych:  

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z ich przetwarzaniem może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez email: iod@bilgoraj.pl 
lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

Cele i podstawy przetwarzania: 

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Biłgoraj - przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  wynikającego z ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. – o ochronie przyrody w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania czynności związanych z wydaniem zezwolenia na 
usunięcie drzew/krzewów. 

Odbiorcy danych osobowych:  

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 
być: 
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa takie 
jak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 

2) podmioty przetwarzające – Mikrobit Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz inne podmioty, którym Administrator 
powierzy przetwarzanie danych osobowych takie jak usługodawcy wykonujący zadania na zlecenie 
Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. 

Okres przechowywania danych:  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały 
zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta Biłgoraj instrukcją 
kancelaryjną przez okres 5 lat.  

Prawa osób, których dane dotyczą: 
7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:  

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;  
3) ograniczenia przetwarzania danych;  
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji  

o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).  

Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody, nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 
Obowiązek podania danych: 

1. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe 
będzie wykonywanie ww. zadań Administratora i rozpatrzenie Pani/Pana wniosku.  Z wyjątkiem numeru telefonu, 
którego podanie jest dobrowolne. 

2. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek 
decyzji  
i nie będą profilowane. 

 

  


