
ZGŁOSZENIE  ZAMIARU  USUNIĘCIA  DRZEWA  PRZEZ  OSOBY
FIZYCZNE  NA  CELE  NIEZWIĄZANE  Z  PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ                                                                

nie dotyczy drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od  powierzchni terenu nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
b) 65cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.

                                                                                                          Płock, dnia......................

WNIOSKODAWCA

….......................................................
Imię i nazwisko , adres  (wszyscy współwłaściciele nieruchomości)

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

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

….................................................................
 telefon kontaktowy

                         PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
Z G Ł O S Z E N I E

Zgłaszam zamiar usunięcia następujących drzew.......................................................................

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

rosnących  na działce..................................................................................................................  
(oznaczenie nieruchomości – nr ewid. działki i adres)

W załączeniu przedkładam szkic/mapę określającą usytuowanie drzew na nieruchomości.

.………………………………………………..
 Podpis wnioskodawcy

(wszystkich współwłaścicieli nieruchomości)
Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;

2.  kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

3.  dane osobowe przetwarzane będą w celu   przyjęcia zgłoszenia  zamiaru na usunięcia drzewa zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018.142, ze zm.);

4.  odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa; 

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;

6.  każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;

8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. 2018.142, ze zm.).


	PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

