WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW
DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Wnioskodawca:
1. Imię i nazwisko:
.....................................................................
2. Adres zamieszkania: .

Michałowice, dnia…………..............….

Wójt Gminy Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice

......................................................................
......................................................................
tel .................................................................

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zgłoszenia z dnia …………………………. o zamiarze usunięcia drzewa/drzew
z nieruchomości nr ………………….........……..... położonej w miejscowości
…………………………...

.................................................
Podpis Wnioskodawcy
Załącznik:
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej * za wydanie zaświadczenie
w wysokości 17,00 zł
* Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
oraz załącznik do ww. ustawy - część II pkt 21. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy Michałowice, Michałowice pl.
Józefa Piłsudskiego 1 w godzinach: poniedziałek 9.00– 17.30, wtorek –czwartek 8.00 – 15.15, piątek 8.00 – 14.30, lub
wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Michałowicach, nr
rachunku: 10 85890006 0180 0000 0101 0001

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice, przy Placu Józefa
Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu 12-38850-03 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres sekretariat@michalowice.malopolska.pl. Przestrzeganie zasad ochrony danych
nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl. Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzewa/drzew
przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
83 f ust. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz art. 217 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Podanie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

