
………………………………………………………...
/imię i nazwisko/nazwa* Zgłaszającego 

………………………………………………
/adres zamieszkania/adres/ siedziba*/

…………………                 
** /telefon /

                                                                                      Burmistrz Miasta Nowa Ruda
ul. Rynek 1

57-400 Nowa Ruda 

           
  WNIOSEK O STWIERDZENIE WYWROTU / ZŁOMU NA NIERUCHOMOŚCI

  Informuję, że na nieruchomości przy ul. …………………………. położonej w ………………..,

na działce nr ewidencyjny ……………………………..,obręb ……….………….……

znajduje się drzewo/krzew * stanowiące wywrot / złom*

Lp. Gatunek drzewa / 
krzewu

złom/ 
wywrot*

liczba pni 
lub 
powierzchnia
krzewu

Przyczyna powstania 
złomu/wywrotu*
(czynniki naturalne, wypadek lub 
katastrofa w ruchu lądowym, wodnym
lub powietrznym, lub katastrofa 
budowlana)

Planowany 
termin 
usunięcia

1.

2.

3.

4.

5.

Przeznaczenie terenu, na którym znajduje się drzewo/krzew*............................................................ 

..............................................................................................................................................................

                                                                                      ..................................................................
                                                                                            czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie
Wyjaśnienia: 
Złom: drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników
naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;

Wywrot: drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu
lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

*(niepotrzebne skreślić)

** 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)



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. 83f ust. 1 pkt 14 lit. b 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.


