Oświadczenie
o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
Ja niżej podpisany/a
…………………………………………………………………………………………………………..………
(nazwa i adres osoby prawnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów)

…………………………………………………………………………….………………………………..…...
(numer NIP i REGON)
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków jako działka/i nr ………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
W obrębie ewidencyjnym ……………..……………………………………………...................................
Numer księgi wieczystej…………………………………………………………........................................
Wynikający z tytułu (podkreślić właściwe):
1)

Własności

2)

Współwłasności

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
(wymienić współwłaścicieli – imię i nazwisko, adres)

Oraz dysponuję ich zgodami na usunięcie drzew/krzewów, które przedstawiam w załączeniu
3)

Użytkowania wieczystego1 …………………..………………………………………………....………

4)

Trwałego zarządu1 ………………………………………………………………………..…............….

5)

Ograniczonego prawa rzeczowego1 (w tym np. użytkowania, służebności) ……………………...

…………………………………………………………………………………………………………………..
6)

Umowy …………………………………………………………………………………….….................

7)

Inne ……………………………………………………………………………………………................

Wynikające z następujących dokumentów2 potwierdzających powyższy tytuł prawny władania
nieruchomością: ……………………………………………….................................................................
……………………………………………………………...………………………………….........................
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych,
zamieszczonych powyżej
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. W myśl zaś art. 233 § 6 Kodeksu karnego przepis
art. 233 § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy
przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej,

…………………………………
(miejscowość, data)
1 Należy
2 Należy

………………….…………................
(podpis wnioskodawcy zgodnie z KRS)

wskazać właściciela nieruchomości
wskazać dokument, z którego wynika tytuł władania nieruchomością

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina z siedzibą w
Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina, Rynek 1, tel. (12) 277 01 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej
iodo@gminaskawina.pl lub tradycyjnie, pisząc na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Pani/Pana wniosku na podstawie
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.
4. Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie
przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane
osobowe na jego polecenie, w szczególności podmiotom świadczącym wsparcie i usługi informatyczne
na rzecz Urzędu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, a po jego
osiągnięciu przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów tj. 10 lat.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych
spowoduje niemożność rozpatrzenia wniosku.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym profilowania.

...............................................

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

(data)

1 Należy
2 Należy

wskazać właściciela nieruchomości
wskazać dokument, z którego wynika tytuł władania nieruchomością

(podpis wnioskodawcy)

