
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW 

WÓJT GMINY REWAL 

za pośrednictwem REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA 

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 

Tel. 91 38 49 033; fax. 91 38 49 029; e-mail: srodowisko@rewal.pl 
 

DANE WNIOSKODAWCY 

 

WNIOSKODAWCA - uprawnionym do złożenia wniosku jest posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości                

do wniosku dołącza zgodę właściciela. Obowiązek uzyskania zgody dotyczy także współwłaścicieli. W przypadku współposiadania , wniosek 
podpisuje zarówno wnioskodawca jak i współposiadacz nieruchomości. Właściciele urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, 

przedkładają wraz z wnioskiem oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń. 

 
Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa wyżej, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową, 

wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 

1994 r. o własności lokali lub zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. 
 

 

Imię i nazwisko  

lub  

nazwa / pieczęć 

 

 

 

 

 

 

Ulica  

 

Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  

 

Kod pocztowy  

e-mail1  

 

Telefon2  

 

PEŁNOMOCNIK - Pełnomocnictwo powinno zostać ustanowione na piśmie lub też zgłoszone ustnie do protokołu organowi prowadzącemu 

postępowanie. Treść pełnomocnictwa powinna określać zakres czynności, jakich może dokonywać pełnomocnik. Pełnomocnictwo może 
obejmować dokonanie konkretnej czynności w toku postępowania, dokonanie tylko niektórych czynności, jak i działanie w imieniu strony w toku 

całego postępowania administracyjnego.  

 
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł            

(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony                
z opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rewalu (36 9376 0001 0010 5242 

2002 0001) np. na poczcie, przelewem bankowym lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Banku Spółdzielczego w Rewalu.                

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa. 
 

 

Imię i nazwisko  

lub  

nazwa / pieczęć 

 

 

 

 

 

 

Ulica  

 

Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  

 

Kod pocztowy  

e-mail3  

 

Telefon4  

 

 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zwracam(y) się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew(a) wskazanych/-ego w tabeli poniżej, rosnących/-ego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy 

…………………………………………………………………… nr ………..…………... oznaczonej numerem geodezyjnym ……………………………………………. 

położonej w miejscowości ………………………………………………….., dla której ustanowiono księgę wieczystą nr ……………………………………………… 

Jednocześnie oświadczam(y) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że posiadam(y) tytuł prawny do 

władania nieruchomością, na której rosną wnioskowane do usunięcia drzewa, na podstawie (umowy / decyzji administracyjnej / wyroku 

sądu / innego tytułu – należy podać jakiego): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………  

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

 
1 nieobowiązkowo 
2 nieobowiązkowo 
3 nieobowiązkowo 
4 nieobowiązkowo 



 

DRZEWA DO USUNIĘCIA 

 
Lp. 

 

NR DRZEWA  

NA MAPIE 

 

Numer odpowiadający 

jego numerowi na mapie, 

rysunku lub projekcie              

z lokalizacją drzew, 

stanowiący załącznik nr 6 

lub 7 do niniejszego 

wniosku. 

 

GATUNEK DRZEWA 

 

Nazwa gatunku składa się z dwóch części: 

nazwy rodzaju i nazwy gatunkowej np.: 

sosna pospolita, brzoza brodawkowata, dąb 

szypułkowy itp. 

 

OBWÓD PNIA  

 

Obwód pnia drzewa 

mierzony na wysokości 

130 cm, a w przypadku 

gdy na tej wysokości 

drzewo: 

a)  posiada kilka pni - 

obwód każdego z tych 

pni, 

b)  nie posiada pnia - 

obwód pnia 

bezpośrednio poniżej 

korony drzewa; 

 

 

PRZYCZYNA USUNIĘCIA DRZEWA 

 

Należy wskazać odrębne uzasadnienie dla każdego 

drzewa.  W przypadku kiedy drzewo w ocenie 

wnioskodawcy stanowi zagrożenie, należy to zagrożenie 

zidentyfikować i opisać, przy czym zagrożenie musi mieć 

charakter faktyczny a nie hipotetyczny.  

 

[Jeżeli organ prowadzący postępowanie stwierdzi,                  

iż zagrożenie jest hipotetyczne naliczy opłatę za usunięcie 

drzewa.] 
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PRZYCZYNA USUNIĘCIA DRZEW (opis dodatkowy) 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

TERMIN PLANOWANEGO USUNIĘCIA DRZEW (zaznaczyć odpowiednio znakiem „x”) 

 

Przy określaniu terminu, należy uwzględnić okres prowadzonego postępowania administracyjnego. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania 

wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy 
od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Do terminów określonych           

w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 

zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku 
niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego lub w przepisach szczególnych organ administracji 

publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

 
 

Drzewa usunę w trybie natychmiastowej wykonalności (zagrażające) 

  

Drzewa usunę w terminie miesiąca od uprawomocnienia się decyzji 

 

 

 

Drzewa usunę w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji 

  

Drzewa usunę do końca bieżącego roku kalendarzowego 

 

 

 

Drzewa usunę w terminie do …………………………………. 

 

 

 

 

 



 

CZY USUNIĘCIE DRZEW(A) WYNIKA Z CELU ZWIĄZANEGO Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ5 

 

 
Tak 

 

 
 

 
Nie 

 
 

 

Wnioskodawca usuwający drzewa na podstawie zezwolenia na cele związane z działalnością gospodarczą ponosi opłatę za ich usunięcie w pełnej 
wysokości. Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drzewa i pobierane przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia. Opłatę za usunięcie 

drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Minister właściwy do spraw środowiska 

określa, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek opłat, różnicując je ze względu na rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów oraz obwód pnia drzewa 
lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku. 

 

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego 
drzewa lub krzewu. W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub 

krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin 

uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń 
zastępczych. 

 

 

NASADZENIA KOMPENSACYJNE 

1) W zamian za wnioskowane do usunięcia drzewa planuję wprowadzenie nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie 

nowych drzew na terenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym nr ……………………………………………….
6                                   

w miejscowości …………………………………………………………………………………………..………………., zgodnie z tabelą wskazaną poniżej : 

 

Lp. 

 

NR DRZEWA  

NA MAPIE 

 

Numer odpowiadający 

jego numerowi na mapie, 

rysunku lub projekcie               

z lokalizacją drzew, 

stanowiącym załącznik nr 

8 do niniejszego wniosku. 

 

 

GATUNEK DRZEWA I ODMIANA 

 

Nazwa gatunku składa się z dwóch części: 

nazwy rodzaju i nazwy gatunkowej, np.: 

sosna pospolita, brzoza brodawkowata, dąb 

szypułkowy itp. 

 

LICZBA DRZEW 

 

Za nasadzenia zastępcze, rozumie się 

posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie 

nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew 

lub o powierzchni nie mniejszej niż 

powierzchnia usuwanych krzewów, 

stanowiących kompensację przyrodniczą za 

usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 

3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska. Organ nie jest 

związany informacjami wnioskodawcy, 

może np. zwiększyć liczbę lub zmienić 

gatunek nasadzeń, ponieważ ma on 

obowiązek określenia nasadzeń zastępczych 

tak, aby stanowiły kompensację 

przyrodniczą. 

 

PLANOWANY TERMIN 

WYKONANIA NASADZEŃ 

 

Planowany termin, nie może być 

dłuższy niż trzy lata od daty 

wydania decyzji.  

 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

 
5 Zaznaczyć odpowiednie 
6 Jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości , należy przedłożyć zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie nasadzeń zastępczych. 



WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU                                                                                                                                                                   
(należy zaznaczyć znakiem „x” załączniki składane wraz z wnioskiem) 

 

1 

 

Zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na usunięcie drzew objętych wnioskiem.7  

 

 

2 

Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy przed organem administracji publicznej w sprawie uzyskania 

zezwolenia na usunięcie drzewa w przypadku ustanowienia pełnomocnika przez wnioskodawcę.  

 

 

3 

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa  –  w przypadku 

ustanowienia pełnomocnika przez wnioskodawcę. 

 

 

4 

Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia  23 kwietnia               

1964 r. Kodeks cywilny w przypadku wniosku składanego przez właściciela tych urządzeń. 

 

 

5 

Oświadczenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew – w przypadku wniosku składanego przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę 

mieszkaniową.  

 

 

6 

Rysunek lub mapa z lokalizacją drzew(a) do usunięcia, określający usytuowanie drzew(a) w odniesieniu do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.  

 

 

7 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia 

budowlane, w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane, określający usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 

istniejących  lub projektowanych na tej nieruchomości.  

 

 

8 

Projekt planu nasadzeń kompensacyjnych, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub 

terenu, zwierający informacje o liczbie, gatunku lub odmianie sadzonych drzew oraz miejscu i planowanym terminie 

wykonania nasadzeń – załącznik przedkładany w przypadku, gdy wnioskodawca planuje nowe nasadzenia drzew.                

 

 

9 

Projekt planu przesadzenia drzew, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

zwierający informacje o liczbie, gatunku lub odmianie przesadzanych drzew oraz miejscu i planowanym terminie 

wykonania przesadzenia – załącznik przedkładany w przypadku, gdy wnioskodawca planuje przesadzenie. 

 

 

10 

Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych, występujących w obrębie drzew wnioskowanych do usunięcia, na 

czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 

ustawy o ochronie przyrody  – jeżeli zostało wydane. 

 

 

11 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia – w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego 

wymagane jest jej uzyskanie, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku             

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

 

12 

Postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w ramach 

ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek 

realizującego przedsięwzięcie. 

 

 

13 

 

Dokumentacja fotograficzna – fotografie drzew w ilości …………………………… szt. 

 

 

14 

 

Inne załączniki uznane przez wnioskodawcę za istotne:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 

 

 

 

Wyjaśnienia dodatkowe: 

 

1. Osoby upoważnione do podpisania wniosku: 

1) w przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną – osoby ujawnione w KRS (podpis musi być zgodny z KRS i opatrzony pieczęcią 

imienną), 

2) w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej – osoby upoważnione w oddzielnych pełnomocnictwach lub 

dokumentach statutowych jednostki, 

3) w przypadku pełnomocnika – osoba fizycznie upoważniona w oddzielnym, załączonym do wniosku pełnomocnictwie, przez osoby 

uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. 

 

2. Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków 

spółdzielni,  właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym 

przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia 

wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek 

może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag. 

 

3. Zgodnie z treścią art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie nie jest wymagane w przypadku usuwania: 

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2; 

 
7 Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku składanego przez: 

a) spółdzielnię mieszkaniową; 

b) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz 2004 r. Nr 

141, poz. 1492); 

c) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa;  

d) użytkownika wieczystego nieruchomości; 

e) posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym , niebędącego podmiotem wymienionym w punktach a, b i c powyżej; 
f) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) – jeśli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. 



2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków 

posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej            

do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; 

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie 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; 

4) 3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

5) 3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego; 

6) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach; 

7) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub 

na terenach zieleni; 

8) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; 

9) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem 

przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału 

przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; 

10) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych 

albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 

11) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 

12) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych; 

13) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową; 

14) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu 

przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000; 

15) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia 

pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; 

16) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: 

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których 

mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe 

jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, 

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 

lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot; 

17) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. 

 

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie  art. 4 ustawy z dnia                          

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

 

 

 

Oświadczenia, o których mowa w art. 83b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody, składa się pod rygorem    

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

   

 

 
 

Na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie 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 

95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informuje, 

że:  

 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Rewal z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rewalu przy                                      

ul. Mickiewicza 19 w Rewalu (kod pocztowy: 72-344). 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 91 38 49 013 lub e-mail: iod@rewal.pl 

3) Cel przetwarzania: rozpatrzenie wniosku w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (podstawa prawna: art. 83 ust. 1 

ustawy  o ochronie przyrody – tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1614, ze zm.). ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych 

osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu 

uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.  

4) ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO                          

albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania 

danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.  

5) ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku 

takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.  

6) ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.  

7) Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z realizacją właściwej procedury administracyjnej oraz przepisami prawa 

upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.  

8) Ma Pani/Pan prawo do:  

a) żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO (w Urzędzie Gminy Rewal) (art. 15 RODO)  

b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),  

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,  



d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),  

e) żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych wskazanego 

przez siebie (art. 20 RODO),  

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),  

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 

7.3 RODO).  

h) Na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, 00-193 Warszawa,  ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych 

osobowych z RODO.  

 

 

Oświadczam iż zapoznałam/em się z treścią dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych 
 

   

 

 

 
 

 

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

                             (miejscowość, data)                                                                                                                                                               (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADNOTACJE ORGANU 
 

 

Data rejestracji wniosku w rejestrze  Referatu Ochrony Środowiska  

 

 

Numer sprawy 

 

 

 

 

Data weryfikacji wniosku 

 

 

 

 
 

 
 

Weryfikujący wniosek  (podpis i pieczęć imienna) 

 

 

 

 

 

 

 

 


