WNIOSEK
W SPRAWIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO
ZGŁOSZENIA

………………………………………….

Rędziny, dnia ……………………

imię i nazwisko

…………………………………….…...
……………………………….…………
………………………………….………
adres

Urząd Gminy w Rędzinach
ul. Wolności 87
42-242 Rędziny
Na podstawie art. 83f ust. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55) wnoszę o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zgłoszenia z dnia…………………………. o zamiarze usunięcia

drzew/krzewów

z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ……………………………..
obręb ……………..…………………… położona przy ul. ……………………….…………….. nr………..
w m. ……………………………….…………………..

……………………..…...….……………………………
Podpis/y właściciela/współwłaścicieli nieruchomości

Załączniki:
- dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł - wydanie zaświadczenia podlega opłacie
skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1000 z późn. zm.).

Odbiór zaświadczenia*
- osobisty
- wysyłka pocztą
*właściwe zaznaczyć

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
do wniosku o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, zwane dalej RODO) informujemy,
że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rędziny z siedzibą 42-242 Rędziny,
ul. Wolności 87, tel. 34 3279014, e-mail: ug@redziny.pl
2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować się można w
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: email: inspektor@odocn.pl, nr telefonu: 602-762-036
3.Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (t.j.Dz.U.2020.55) oraz art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO. Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku
o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.
4.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas rozpatrzenia i realizacji wniosku oraz przez okres zgodny z
kategoriami archiwalnymi wynikający z instrukcji kancelaryjnej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres
siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w zakresie wyrażonej zgody dobrowolnym
9.Decyzje podejmowane wobec Pani/ Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób
zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

