
   Nowa Ruda, data………………

Burmistrz Miasta Nowa Ruda
ul. Rynek 1

57-400 Nowa Ruda 
Imię ………………………...                                                                                       
Nazwisko…………………... 
*Adres:
……………………………….
……………………………….
*Nr telefonu…………………...

                                          Zgłoszenie  dla osób fizycznych

Podstawa prawna – art.83f ust. 4 i 5 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 142 z późn. zm.)

Zamiaru usunięcia  drzewa/drzew rosnących na nieruchomości nr……………………………... 

przy ulicy…………………………………..w ………………………………………... 
                                                                         (podać miejscowość)  

  ………………………………………..
           (podpis)

Załączniki:
- mapka /rysunek określająca usytuowanie drzew  na nieruchomości
- zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew

* Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016 ) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Referat Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w 
Nowej Rudzie moich danych osobowych w celach kontaktowych. 
                                                                                           
                                                                                        ………………………………………...
                                                                                              (podpis)

Informacje dodatkowe:
Na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

1. 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz  klonu srebrzystego, 
2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
3. 50 cm w przypadku pozostałych drzew 
4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania 

rolniczego
zezwolenie  i zgłoszenie nie obowiązuje.



Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuje się:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowa Ruda z siedzibą ul. Rynek 1  57-400
Nowa Ruda
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@um.nowaruda.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie:
 - Art. 6 ust. 1 lit. a , c , ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.;    
 - Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania do którego dane osobowe zostały zebrane
a następnie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia  przetwarzania,  prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia  danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie*
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.   

    
*Prawo  żądania  od  administratora   usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,   wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania  nie jest możliwe jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się z przepisu prawa.


