
……………………………………….......                          Miejsce Piastowe, dnia ………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
     (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail) 

 

Urząd Gminy Miejsce Piastowe 

ul. Dukielska 14 

38-430 Miejsce Piastowe  

 

 

ZGŁOSZENIE 

występowania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Miejsce Piastowe 

 

Zgłaszam, że na terenie działki o numerze ewidencyjnym: ….……………………..…. 

w miejscowości ………………..………..…….. gmina Miejsce Piastowe występuje barszcz 

Sosnowskiego.  

Szacunkowa powierzchnia zajmowana przez barszcz na w/w działce wynosi: 

około …………..m2 / …………………..ha/ …………….szt.  

Oświadczam, że jestem właścicielem/zarządcą/użytkownikiem wieczystym/inna forma 

władania1 – podać jaka: ………………………………………………….w/w działki i w 

związku z tym posiadam prawo do dysponowania tą działką na w/w cel. Jednocześnie 

wyrażam zgodę na prowadzenie działań zmierzających do likwidacji barszczu Sosnowskiego 

z terenu w/w nieruchomości. 

Do wniosku dołączam mapę z lokalizacją barszczu na terenie działki oraz jego zdjęcie. 

………………………………………………………… 

                                                                                                                                     (czytelny podpis Zgłaszającego)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Niewłaściwe skreślić. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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.Urz. UE L Nr119/1),  informuje się, iż: 

   

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Miejsce Piastowe z siedzibą w 

Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14. 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe jest Bernarda Binkowicz, dane 

kontaktowe: bbinkowicz@miejscepiastowe.pl, tel. 134309762, kontakt osobisty w godzinach pracy 

Urzędu Gminy. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miejsce 

Piastowe określonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz wynikających z 

odrębnych ustaw. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 

przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem 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, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego 

terminu przechowywania.  

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy cytowanego rozporządzenia. 

 

mailto:bbinkowicz@miejscepiastowe.pl

