Lipno, dnia ………………… r.
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Dane do korespondencji

Burmistrz Miasta Lipna
Plac Dekerta 8
87-600 Lipno


Wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu


1.	Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2.	Nazwa gatunku drzewa lub krzewu:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3.	Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4.	Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew:
………………………………………………………………………………………………
5.	Miejsce, przyczyna, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej:
5.1. Miejsce (numer ewidencyjny działki, ulica): ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5.2. Przyczyna usunięcia drzewa: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5.3. Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu: ………………………………………………
5.4. Czy usunięcie związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej: …………………………
Załączniki:
1) Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
2) Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji
3) Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
4) Projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania
5) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie
6) Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy z dnia 28 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, jeżeli zostało wydane.






……………………………………………
Podpis wnioskodawcy
Lipno, dnia …………………… r.
…………………………………
…………………………………
…………………………………




Oświadczenie
o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością


Na podstawie ………………………………………………… składam oświadczenie, iż jestem właścicielem nieruchomości o nr ew. …………………, obręb nr …………… położonej przy ulicy ………………………………… w Lipnie. Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podpisujący oświadczenie jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.










…………………………………………
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Gmina Miasta Lipna, Plac Jana Dekerta 8, 87-600 Lipno
		tel. 54 288 4211, faks 54 288 4265
e-mail: www.umlipno.pl




Klauzula Informacyjna zgodna z 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)

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Lipna, Plac Jana Dekerta 8, 87-600 Lipno, e-mail: rodo@umlipno.pl, tel. 54 288 42 11.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: rodo@umlipno.pl, tel. 54 288 42 24.
3. Celem zbierania danych jest wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa lub krzewu. Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa, którym Gmina sprawę przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Gmina zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w Art. 17 ust. 3 RODO)
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie określonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania w celu uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym. Niepodanie danych powoduje niemożliwość uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym.

						……………………………………………
(podpis/y)

Lipno, dnia ………………… r.




Zgoda właściciela / właścicieli nieruchomości
na usunięcie drzew lub krzewów



My niżej podpisani

1.	Imię i nazwisko:	…………………………………………………………
Adres zamieszkania:	…………………………………………………………

I. Oświadczam, że jestem współwłaścicielem nieruchomości położonej w Lipnie przy ulicy ………………………………… oznaczonej nr ewidencyjnym …………, obręb nr …… dla której Sąd rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą nr WL1L/………………/….
II. Wyrażam zgodę na usunięcie z wyżej opisanej nieruchomości ………… sztuki drzew/krzewów z gatunku …………………………… o obwodzie pnia w pierśnicy …… cm.







…………………………………………
 (podpis składających oświadczenie)











