
 

 

 

…………………………………………                                                                       …..………………………………… 

                                                                                                                                                             miejscowość, data 

…………………………………………  

(imię i nazwisko właściciela/właścicieli  

                  działki/działek) 

 

………………………………………….. 

              (miejsce zamieszkania)  

…………………………………………. 

            (poczta, kod pocztowego)  

…………………………………………. 

                   (numer telefonu) 

 

Wójt Gminy Bukowsko 

Zgłoszenie złomów/wywrotów* 
 

1. Zgłaszam zamiar usunięcia niżej wymienionych złomów/wywrotów: 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 (podać gatunek i obwód drzewa/drzew w cm mierzony na wysokości 1.3m od powierzchni ziemi) 

Ogółem zamierzam usunąć …………………. sztuk drzew. 

2. Numer działki/działek* na której/których* znajdują się złomy/wywroty*: 

…………………………….…………………...……………………….………… położonej/położonych*  

w miejscowości ……………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem oraz klauzulą informacyjną RODO  

(na odwrocie), a podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 

 

 

 

 

 
………………………..………………………. 

           (podpis, podpisy wnioskodawców) 
*niepotrzebne skreślić 

Załączniki do zgłoszenia: 

1.Rysunek lub mapa określająca lokalizację drzew 

przeznaczonych do usunięcia na działce/działkach  
 

 

 

 

                     potwierdzenie wpływu 

 

potwierdzenie wpływu 

znak sprawy : GR.6131. ............................... 



Pouczenie: 

1. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca 

prawny, rzecznik patentowy, a także doradca mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im 

pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 

§3 i art. 76a §2 ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego). 

2. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł w kasie Urzędu Gminy 

w Bukowsku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bukowsku nr konta 58 8591 0007 0400 

0890 0999 0004 Krakowski Bank Spółdzielczy. 

3. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty albo jej 

uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, 

zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej. 

 

 

Dane osobowe – Obowiązek informacyjny 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Bukowsko,  

38-505 Bukowsko 290. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, adres do korespondencji: Inspektor 

Ochrony Danych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego  

i rozpatrzenia wniosku, jak również w celu archiwizacji. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych stanowią 

przepisy ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) oraz z art. 6  

ust. 1 lit. c) 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 (RODO) .  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników 

administratora danych osobowych. Dane osobowe będą ujawniane innym stronom postepowania i ich pełnomocnikom oraz 

podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny 

z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, ze zm.). Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż 

przetwarzanie Jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku zmiany lub 

rozszerzenia celu przetwarzania Gmina przedstawi dedykowaną klauzulę informacyjną.  

 

 

 


