Wieluń, dnia …………..………………..

…………………………………………………………..
Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela/współwłaściciela działki)

………………………………………………………….
Adres zamieszkania

…………………………………………………………
Telefon kontaktowy (nieobowiązkowo)

Burmistrz Wielunia
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98 – 300 Wieluń

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU
DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW

Wnoszę o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru
usunięcia ……. szt. drzew z nieruchomości nr ewid. ………….. obręb ………………………………..
położonej w ………………………………………. przy ul. …………………………………………………..
którego dokonałem(am) w dniu ……………………………………. .

…….….....................................................................................
czytelny podpis (wnioskodawcy/ wnioskodawców lub pełnomocnika)

Opłata za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wynosi 17 zł.
(Podstawa prawna – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 – Załącznik
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, część II poz. 21).

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty albo jego
uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy.
Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Wieluń, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
nr 49-9256-0004-0723-5034-2000-0130, w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział
w Wieluniu, pl. Legionów 2, 98-300 Wieluń lub przelewem.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu,
Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.wielun.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
oraz ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
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 przez okres 5 lat.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo
do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa art. 83f ust. 5 ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

