
Załącznik do regulaminu programu pn.: „Bank 
drzew” 

 
 
Czechowice-Dziedzice, ……………………………………… 

 
       

……………………………….. 
imię i nazwisko 
 

………………………………………    Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach 
      Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
………………………………………   Pl. Jana Pawła II 1 

adres zamieszkania     43-502 Czechowice-Dziedzice 

 
………………………………………    
tel. kontaktowy  

 

 

Wniosek o przekazanie sadzonek drzew/krzewów 

 
 
Proszę o przekazanie  następujących sadzonek drzew/ krzewów w pojemnikach, które zostaną 
posadzone na terenie nieruchomości położonej w  
 
………………………………………………………………………………………………………………  
 
przy ul.…………...........................................nr domu lub nr ewidencyjny działki  
 
...…................................................................................................................................................. 

 
Gatunek drzew 
 
brzoza pożyteczna  -   liczba sztuk ……………………….. 

 
grab pospolity  -  liczba sztuk………………………… 
 
wiśnia piłkowana -  liczba sztuk…………………………. 
 
jarząb pospolity  -  liczba sztuk………………………… 
 
dąb błotny  -  liczba sztuk……………………….. 
 
jodła koreańska  - liczba sztuk……………………….. 
 

Łączna  liczba drzew nie może przekroczyć 10 sadzonek 

 
Gatunek krzewów 
 
dereń jadalny  - liczba sztuk……………………….. 
 
leszczyna pospolita - liczba sztuk………………………… 
 
bez czarny  - liczba sztuk……………………………… 
 
rokitnik pospolity - liczba sztuk………………………………. 
 
kalina koralowa  - liczba sztuk …………………………….. 

 
Łączna  liczba krzewów nie może przekroczyć 10 sadzonek 

 
 
 
 
……………………………………………………………… 

Czytelny Podpis Wnioskodawcy 



Oświadczam, że:  

1. Zapoznałam/em się z zarządzeniem Nr 56/21 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia                         
20 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu programu pn.: „ Bank drzew” na terenie Gminy 
Czechowice-Dziedzice.  
2. Oświadczam, że jestem właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym 
nieruchomości ogrodzonej  wskazanej we wniosku. 
3. Posadzę otrzymane sadzonki drzew/krzewów na terenie swojej nieruchomości wskazanej we 
wniosku w terminie do 14 dni od daty ich przekazania.  
3. Wykonam dokumentację fotograficzną posadzonych drzew / krzewów  i prześlę ją na adres: 
os@um.czechowice-dziedzice.pl lub przekażę do  Wydziału Ochrony Środowiska  i Rolnictwa tut. 
Urzędu  w terminie  do 30 dni  od daty ich przekazania. 
4. Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej Gminy Czechowice-Dziedzice dokumentacji 
fotograficznej  potwierdzającej posadzenie drzew/krzewów. 
5. Zobowiązuję się do pielęgnacji otrzymanych drzew/ krzewów. 
 
 
 

……………………………………………………………… 
Czytelny Podpis Wnioskodawcy 

 

              Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 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), zwanego w skrócie „RODO”, informujemy, że: 

 Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic – dane kontaktowe: 43-
502 Czechowicach-Dziedzicach pl. Jana Pawła II 1, tel.: 32 214-71-10, fax: 32 214-71-52, e-mail: 
um@um.czechowice-dziedzice.pl, strona internetowa: www.czechowice-dziedzice.pl oraz 
bip.czechowice-dziedzice.pl; 

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 
numerem telefonu 32 21 47 153; 

 dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której 
dane dotyczą w zakresie numeru telefonu do kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności 
w celu realizacji programu pn.: „Bank drzew” na podstawie zarządzenia nr 56/21 Burmistrza 
Czechowic-Dziedzic z dnia   20 kwietnia 2021 r. oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) 

 dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa; 

 dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 
zebrane, a następnie zarchiwizowane zgodnie z obowiązującą kategorią archiwalną na podstawie 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

 osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych, ma prawo cofnięcia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a także prawo do 
przenoszenia danych; 

 osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania; 

 osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby, ma prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

 podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; osoba której dane dotyczą jest 
zobowiązana do ich podania; niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w programie  pn.: 
„Bank drzew” i tym samym otrzymania sadzonek drzew/krzewów zgodnie z zarządzeniem Nr 56/21 
Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 20 kwietnia 2021 r.; w przypadku przetwarzania danych na 
podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą podanie danych osobowych nie jest 
obowiązkowe; 

 Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. 
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