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GDZIE POSADZID DRZEWO? 

 

Miasto Lublin oraz Fundacja Krajobrazy zapraszają Mieszkaoców i Mieszkanki do wspólnego 

stworzenia mapy nasadzeo drzew. Projekt realizowany jest ze środków Budżetu Obywatelskiego 

Lublina. 

Zapraszamy do wskazywania propozycji miejsc posadzenia nowych drzew w Lublinie. Na postawie 

zaproponowanych lokalizacji, opracujemy mapę nasadzeo. Na jej podstawie, do kooca 2021 zostanie 

posadzonych przez Miasto Lublin około tysiąca drzew w naszym mieście za blisko milion złotych! 

Każde nadesłane zgłoszenie zostanie przeanalizowane pod kątem: 
- własności wskazanej działki (Gmina Lublin, a w przypadku dróg także Powiat, Województwo lub 
Skarb Paostwa)*, 
- istniejących lokalizacji sieci podziemnych, 
- estetyki przestrzeni. 
 

W zgłoszeniu nie musicie Paostwo wskazywad gatunków drzew. W alternatywie możecie Paostwo 

zaproponowad rodzaj drzewa (liściaste/ iglaste). Tylko niektóre pola formularza są wymagane.    

Rekomendujemy wyznaczanie lokalizacji nasadzeo drzew w formie skupisk, zagajników, alei, itp..  

Przypominamy, że projekt Budżetu Obywatelskiego realizowany jest tylko na działkach należących 

do miasta Lublin. 

Projekt realizowany jest przez Fundację Krajobrazy, w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA DRZEW W RAMACH PROJEKTU: DRZEWA DLA KAŻDEJ 

DZIELNICY, LUBLIN 2021 

Imię  
 
 

Adres e-mail 
 
 

Numer kontaktowy (dla chętnych)  
 
 

Opis lokalizacji nowego drzewa/drzew (np.: 
nazwa ulicy, nr pobliskiej posesji, opis 
przestrzeni, nr działki geodezyjnej, itp.) oraz 
opis proponowanych nasadzeo drzew 
(odpowiedź wymagana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Współrzędne lokalizacji drzew (instrukcja 
pozyskania współrzędnych* dostępna na 
stronie 4) 

 
 
 
 
 

Liczba drzew 
 
 

Gatunek/typ drzewa (dla chętnych) 
 
 
 

Uzasadnienie oraz informacje dodatkowe 
(dla chętnych) 
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Lokalizacja na terenie publicznym: Gmina 
Lublin, a w przypadku dróg także Powiat, 
Województwo lub Skarb Paostwa (na 
podstawie www.geoportal.lublin.eu) 

a. Tak 
b. Nie  
c. Nie wie   

Lokalizacja nie koliduje z sieciami 
podziemnymi (na podstawie 
www.geoportal.lublin.eu) 

a. Tak  
b. Nie  
c. Nie wiem  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Krajobrazy z 

siedzibą w Dorohuczy 115A,  21-044 Trawniki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku, o numerze KRS  

0000608031, NIP 7123311008 

2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania.  

……………………………………………………….. 

Data i podpis 

KLAUZULA INFORMARCYJNA RODO:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 roku (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Krajobrazy z 

siedzibą w Dorohuczy 115A,  21-044 Trawniki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku, o numerze KRS  0000608031, 

NIP 7123311008. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie imię, numer kontaktowy, adres e-mail w 

celu zgłoszenia nasadzenia w ramach projektu "Duże drzewa dla każdej dzielnicy".  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywana poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do 

organizacji międzynarodowych. 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane do czasu cofnięcia zgody. 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.  

W przypadku wyrażenia zgody ma Pani/ Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 

czasu wycofania zgody. 

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jest warunkiem przesłania 

zgłoszenia drzew w projekcie "Duże drzewa dla każdej dzielnicy".  

Administrator danych Fundacja Krajobrazy informuje, iż nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych 

osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na 
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zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne 

lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa. 

INSTRUKCJA POZYSKANIA WSPÓŁRZĘDNYCH*  

W celu pobrania współrzędnych lokalizacji pod nasadzenie należy wejśd na Google Maps (1) , 

przybliżyd się do lokalizacji (2), wcisnąd prawy przycisk myszy (3) – współrzędne powinny zostad 

automatycznie skopiowane do schowka. Kolejno wklejamy współrzędne do pola „Współrzędne 

lokalizacji drzew”. W przypadku propozycji kilku nasadzeo współrzędne poszczególnych propozycji 

oddzielamy przecinkiem lub średnikiem. 


