
 

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC 
Ochrona Środowiska 

 
 

 

 

 
Pieczęć wpływu do urzędu 

Tel.: 075 732 32-21 do 23 

Fax: 075 735 17-83 

E-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl 

Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu 

Filia w Bolesławcu 

ul. Łukasiewicza nr 13, 59-700 Bolesławiec 

Nr 29 8392 0004 2600 2017 2000 0010 

 

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

Nr rejestrowy: OŚ.6131………………………………………… 
  

ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  ZZŁŁOOMMUU//WWYYWWRROOTTUU**  DDRRZZEEWWAA//KKRRZZEEWWUU**    
  

A DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY (WŁAŚCICIELA / WSPÓŁWAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI) 
 
 
 

 
 
 

Imię i nazwisko  
 
 

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Ulica:  
 

Nr domu:  
 

  Nr lokalu:  
 

e-mail:                                                                                                         (opcjonalnie) Telefon:                                                                        (opcjonalnie) 

 B DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA (JEŻELI ZOSTAŁ USTANOWIONY)       
 
                                        

Imię i nazwisko  
 

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Ulica: 
 

Nr domu:    Nr lokalu:  
 

e-mail:                                                                                                          (opcjonalnie) Telefon:                                                                       (opcjonalnie) 

C WYKAZ DRZEW / KRZEWÓW OBJĘTYCH ZGŁOSZENIEM 

Nr Nazwa gatunku 
 

złom / wywrot* 

Liczba pni w [szt]. lub 

pow. krzewów w [m2] 

Przyczyna powstania złomu / wywrotu 

(czynniki naturalne, wypadek lub katastrofa                   

w ruchu lądowym, katastrofa budowlana, itp.) 

     

     

     

     

     

D OZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ ZŁOMY/WYWROTY DRZEW/KRZEWÓW 
 
                                        

  

Teren obejmuje nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr ………………………………………  

w miejscowości ………………….……………………………………………………………………………………………….……………………. 

E CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY 
 
 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………. 
(imię i nazwisko) 

Załączniki do zgłoszenia:  
1. Pełnomocnictwo, jeśli zostało ustanowione wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł. Opłatę skarbową 

uiszcza się na konto Urzędu Miasta Bolesławiec Nr 98 10202137 0000 9002 0046 4230. 
 
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 budowlanej; 
 
Wywrot: drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub 
powietrznym, lub katastrofy budowlanej. 
 
*(niepotrzebne skreślić) 



 

 
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) 
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r. L 119/1). 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEZ GMINĘ BOLESŁAWIEC 

Administrator Danych Osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą                 
w Bolesławcu, ul. Teatralna nr 1A, reprezentowana przez Wójta Gminy. 

Inspektor Ochrony Danych W Gminie Bolesławiec został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.  
Z inspektorem możesz się skontaktować:  

 telefonicznie pod numerem 75/732-32-21, kom. 605-255-789 

 pisząc e-mail na adres urzadgminy@gminaboleslawiec.pl 

Cel przetwarzania Twoich danych 

osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu rozpatrzenia zgłoszenia 
złomu/wywrotu drzewa/krzewu i zajęcia przez Wójta Gminy stanowiska w tej 
sprawie. 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich 
danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres 
oraz oznaczenie nieruchomości w celu umożliwienia wykonywania przez Gminę 
Bolesławiec ustawowych zadań publicznych realizowanych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa m.in.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie przyrody.  

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie numeru telefonu  
i adresu e-mail na podstawie Twojej wyraźnej zgody, w celu ustalenia daty wizji 
lokalnej oraz poinformowania o ewentualnych brakach formalnych złożonego 
zgłoszenia, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. 

Okres przechowywania Twoich danych 
osobowych 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od stycznia kolejnego roku 
po zakończeniu Twojej sprawy. 

Odbiorcy Twoich danych osobowych Odbiorcą Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Twoje dane 
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji 
międzynarodowej. 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem 
danych osobowych 

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo do wycofania zgody, 

 prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. 
    Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
    w formie profilowania. 

 

Prawo wycofania zgody Twoje dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres oraz oznaczenie nieruchomości są 
wymagane ustawowo i Twoim obowiązkiem jest ich podanie. Konsekwencją 
niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy. 

Twoje dane osobowe w postaci nr telefonu i adresu e-mail są przetwarzane na 
podstawie zgody w celu ustalenia daty wizji lokalnej oraz poinformowania                                 
o ewentualnych brakach formalnych złożonego zgłoszenia. W związku z tym masz 
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz 
wycofać poprzez pisemny wniosek złożony w Urzędzie Gminy Bolesławiec. 

Prawo wniesienia skargi  
do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 


