
1 Należy wskazać właściciela nieruchomości 
2 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł władania nieruchomością 
 

Oświadczenie 
o posiadanym  tytule prawnym władania nieruchomością  

 
Ja niżej podpisany/a 
………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów) 

 
legitymujący/a się 
………………………………………………………………………………………………………... 

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający) 

 
Urodzony/a …………………………..w …………………………………….. 

(data)    (miejsce) 
 
Zamieszkały/a 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka/i nr …………………………………………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
W obrębie ewidencyjnym …………………………………………………………............................ 
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)      (podpis wnioskodawcy) 



Klauzula informacyjna 

1. 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. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gołcza z siedzibą, 32-075 Gołcza, ul. Gołcza 80 tel. 
(0-12) 388-60-03. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Patrycja Hładoń. 

 w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt 
pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Katowicka 31b, 43-600 Jaworzno, pocztą elektroniczną na 
adres e-mail: patrycja.hladon@informatics.jaworzno.pl;  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy,                                                
a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur 
udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

 Posiada Pan/Pani: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym 
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub                                   z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym  z 
art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym 
postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział  w postępowaniu, chyba że 
ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 


