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........................................................................ 
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........................................................................ 
(adres) 

 

Telefon: .......................................................... 

 

Bukowina Tatrzańska , ………….20…. r. 
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ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska 
  

 

 

OŚWIADCZENIE 

o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością 

 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 kodeksu 

karnego) oświadczam, 

1) Grunt na którym rosną drzewa/ krzewy (dz. ewid. nr) …………………………………  

do zamierzonego usunięcia (przesadzenia) stanowi: 

 …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

(wpisać czyją własność stanowi, podać  nr Księgi Wieczystej – przy posiadaniu własności, czy 

jest oddane w wieczyste użytkowanie, jeżeli jest  w posiadaniu innych osób, firm, niż zapisani w 

księdze wieczystej np. najemca, dzierżawca, dołączyć kopie umowy najmu, dzierżawy, 

służebności przejazdu itp.) 

 

2) Zamierzone usunięcie drzew i krzewów wynika*/ nie wynika (*niepotrzebne skreślić) z celu 

związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

3) Granice działki są mi znane i wycinka drzew nie naruszy praw osób trzecich, 

4) Podane w składanym wniosku dane, są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie  

nieprawdziwych informacji skutkuje wydaniem wadliwej decyzji (w takim przypadku 

jest to usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia, co spowoduje wymierzenie 
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administracyjnej kary pieniężnej, zgodnie z art. 88 ustawy z 16 kwietnia 2004 r.                             

o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z późn. zm.) ). 

                                                                                                                   

 

 

 

……………………………………..     

Czytelny podpis wnioskodawcy albo pełnomocnika 

(podpis powinien być zgodny z KRS i opatrzony pieczątką imienną) 

 
 

 

                                                                                                                    

 

 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane 

dalej „RODO”, informuję Pana/Panią, że: 

1. Administratorem Pana/i Danych jest: Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska, 34-530 Bukowina 

Tatrzańska, ul. Długa 144,  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: 

      Andrzej Skupień, iod@ugbukowinatatrzanska.pl, 18 20 00 870 wew.: 54 lub pisemnie na adres:                   

34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z ustawy                         

z dnia  16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z późn. zm.) 

4. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane mogą być 

przekazywane innym podmiotom wymienionym w przepisach prawa. Tymi podmiotami są organy 

administracji publicznej. 

5. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane przechowywane przez okres zgodny                                               

z obowiązującymi przepisami archiwalnymi tj. z ustawą z dnia 14 z lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach  i przepisami wykonawczymi. 

6. Ma Pani/Pan prawo do:  dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych: Jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania 

danych osobowych  i stanowi przepis prawa.  

8. Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji                                            

i profilowaniu. 

mailto:iod@ugbukowinatatrzanska.pl

