
..……………………..................                 …………………………, dnia………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

          (imię i nazwisko, adres) 

      Wójt Gminy Janów Podlaski 

      ul. Bialska 6a 

      21-505 Janów Podlaski 

 

WNIOSEK 

o przeprowadzenie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty 

Na podstawie art. 83f ust. 1 pkt. 14 lit. b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wnoszę  

o przeprowadzenie oględzin drzew/ krzewów stanowiących złomy lub wywroty 

 

1. Liczba drzew/ krzewów stanowiących złomy lub wywroty                    ………………… szt. 

2. Lokalizacja drzew/ krzewów stanowiących złomy lub wywroty 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Określenie terminu oraz przyczyny przewrócenia lub złamania drzewa/ krzewu 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

        ………………………………….. 
(podpis) 

 

DOBROWOLNA ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 7 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 ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę 
na przetwarzanie przez Wójta   Gminy Janów Podlaski moich danych osobowych w postaci numeru telefonu: 

� � � � � � � � � ,  

w celu usprawnienia komunikacji z Urzędem Gminy Janów Podlaski w związku ze złożonym wnioskiem. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać cofnięte w każdej chwili bez podawania przyczyny. Cofnięcie to 
nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
             

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

 

 

 



POUCZENIE: 

 

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt. 14 lit. b ustawy o ochronie przyrody – nie wymaga zezwolenia usunięcie 

drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez inne podmioty lub osoby,  

po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złomy lub wywroty. 

 

WYWROT- drzewo lub krzew wywrócone w wyniku czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu 

lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej; 

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 

budowlane. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCA 

USUNIĘCIA DRZEW 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Janów Podlaski. Dane kontaktowe:  

• adres: ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski,  

• e-mail: ug@janowpodlaski.pl,  

• telefon: (83) 341 30 73. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem 

siedziby administratora, za pomocą adresu e-mail: iod@janowpodlaski.pl lub telefonicznie pod numerem 
telefonu (83) 341 30 73. 

3. Podawane we wniosku dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem/zgłoszeniem. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 
„RODO”, tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionym celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być 
przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora na podstawie stosownych umów 
powierzenia, m.in. dostawcy usług w zakresie serwisu i nadzoru oprogramowania wykorzystywanego 
u administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 
archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 
u Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rozporządzenia „RODO”, 
2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 rozporządzenia „RODO”, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 rozporządzenia „RODO”. 

9. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować 
podjęciem środków prawnych przewidzianych w przepisach (np. pozostawienie wniosku bez rozpoznania, 
wezwanie do uzupełnienia, wydanie odmownej decyzji). 

10. Dane osobowe nie są objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  
11. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

 


