TZ-04-01
Koszalin, dnia …………..........................
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
........................................................................................................................................
Adres do doręczeń/opcjonalnie: .......................................................................
….....................................................................................................................................
Telefon/opcjonalnie:……………...............................................................................
Zarząd Dróg i Transportu
w Koszalinie
ul. Połczyńska 24
75-815 Koszalin
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA *
dotyczy nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych,
usunięcie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Niniejszym zgłaszam zamiar usunięcia ………….. drzew/-a z terenu działki nr …............. obr. ......................
przy ul. ….............................................................................................................................. w Koszalinie.
Załączam rysunek/mapkę określającą usytuowanie drzew/-a na ww. nieruchomości.

…………………..….......................................
podpis wnioskodawcy-ów

* Stosownie do art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916), zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa jest wymagane, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm 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 gatunków drzew.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin, tel: 94 311-80-60,
e-mail: sekretariat@zdit-koszalin.pl
2.
Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie jest Pani Alina Góral: tel: 94 311-80-69, e-mail: iod@zdit-koszalin.pl
3.
Dane przetwarzane są w celu rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.
4.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).
5.
Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie nierozpatrzenie sprawy.
6.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną B-5.
7.
W przypadku przetwarzania danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich
sprostowania.
8.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (numer telefonu lub inne dane dobrowolnie podane) ma Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody.
Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.
W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów powierzenia
tj. podmiotom świadczącym usługi prawne, informatyczne, hostingowe, dostawcom oprogramowań, podmiotom upoważnionym do niszczenia
dokumentów.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
11. Ponadto informujemy, że w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

