URZĄD GMINY NOWY
TARG
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
tel. 18 26 32 222 e-mail: geodezja@ugnowytarg.pl

Nowy Targ, dnia ......................

Wójt Gminy Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ
Ja ......................................................................

……………………………………………….

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

(adres zameldowania lub siedziby w przypadku firmy)

………………………………………………………………………… ….
(numer telefonu kontaktowego)

niżej

niżej podpisany będący właścicielem

nieruchomości ………………………………………………………………. zgłaszam zamiar
( oznaczenie nieruchomości: nr działki ewid. , obręb)

wycięcia drzewa/krzewu położonego na ww. nieruchomości zgodnie z załączanym rysunkiem
ponieważ obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a) *80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) *65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
c) *50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
*

niepotrzebne skreślić

Miejsce na rysunek określający usytuowanie drzew/krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących
lub projektowanych na tej nieruchomości, w przypadku braku rysunku mapa (jako załącznik) z naniesionymi drzewami/krzewami
wnioskowanymi do wycinki.

........................................................
( podpis )**
**-w przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością wymagane są również podpisy współwłaścicieli

ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, tel. 018-26-32-222
e-mail: geodezja@ugnowytarg.pl
NIP 735-283-33-52
REGON 491892570

Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, w związku z zgłoszeniem zamiaru wycięcia drzew/krzewów.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Nowy Targ z siedzibą przy
ul. Bulwarowej 9, 34-400 Nowy Targ.
2.
Moje dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w związku z zgłoszeniem zamiaru
wycięcia drzew/krzewów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t). W razie konieczności dane mogą
być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
3.
Podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu do treści swoich danych,
sprostowania, usunięcia lub i ich poprawienia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania.
………………………………………..
…………………………………………………………..
Miejscowość, data

czytelny podpis

~2~

