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Pan

Tomasz Otrębski

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 

24.07.2019r. w sprawie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych drzew rosnących przy chodnikach 

wzdłuż ul. Komisji Edukacji Narodowej w Staszowie, uprzejmie informuję, iż w dniu 30.07.2019r. 

odbyła się wizja terenowa w przedmiotowej sprawie. Stwierdzone podczas wizji uschnięte drzewa 

rosnące na skarpie pomiędzy chodnikami zostaną zgłoszone do usunięcia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, do Starosty Staszowskiego. Usunięcie nastąpi po uzyskaniu 

pozytywnej decyzji. Odnośnie gałęzi rosnących nad przedmiotowymi chodnikami informuję, że 

konieczność ich przycinki została zgłoszona do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Staszowie.

Ponadto informuję, że drzewa, których gałęzie rosną nad górnym chodnikiem, znajdują się 

na nieruchomości należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie, ul. Langiewicza 11, 

28-200 Staszów. Wobec powyższego sprawa dokonania zabiegów pielęgnacyjnych tych drzew 

została skierowana do Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie z prośbą o dokonanie przeglądu 

drzew, a także poinformowanie tut. Urzędu o sposobie załatwienia sprawy.

Ż UP- ^L/^MISTRZA

1. Adresat.
2. Wydz. Or w miejscu.
3. A/a.

Osoba prowadząca sprawę: Dawid Grosicki 
tel. do kontaktu: 15 864 83 44



Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz.U.UE.L. z2016r. Nr 119 s.l ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1 )  Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Staszów z siedzibą w Staszowie, ul. Opatowska 31,28-200 Staszów, tel. 15 
864 83 05, e-mail: biuro@staszow.pl

2) Administrator wyznaczył inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego.

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 
określonych w przepisach szczególnych ,w tym przepisów archiwalnych.

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 
Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
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