
Imię ………………………...   

                                                                                     Miejscowość, data…………………….. 

Nazwisko…………………...  

Adres……………………….. 

………………………………  

Ulica………………………….    

Nr telefonu…………………... 

Nr Księgi wieczystej………… 

 

                                            Z G Ł O S Z E N I E      
Podstawa prawna – art.83f ust. 4 i 5 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 55)    

Zamiaru     usunięcia  drzewa/drzew  

Gatunek drzewa ………………. o obwodzie pnia na wys. 5 cm …………. cm, 

Gatunek drzewa ………………. o obwodzie pnia na wys. 5 cm …………. cm, 

Gatunek drzewa ………………. o obwodzie pnia na wys. 5 cm …………. cm, 

Gatunek drzewa ………………. o obwodzie pnia na wys. 5 cm …………. cm, 

Gatunek drzewa ………………. o obwodzie pnia na wys. 5 cm …………. cm, 

Gatunek drzewa ………………. o obwodzie pnia na wys. 5 cm …………. cm, 

Gatunek drzewa ………………. o obwodzie pnia na wys. 5 cm …………. cm, 

Gatunek drzewa ………………. o obwodzie pnia na wys. 5 cm …………. cm, 

Gatunek drzewa ………………. o obwodzie pnia na wys. 5 cm …………. cm, 

Gatunek drzewa ………………. o obwodzie pnia na wys. 5 cm …………. cm, 

Gatunek drzewa ………………. o obwodzie pnia na wys. 5 cm …………. cm, 

Gatunek drzewa ………………. o obwodzie pnia na wys. 5 cm …………. cm, 

Gatunek drzewa ………………. o obwodzie pnia na wys. 5 cm …………. cm, 

rosnących na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntu jako działka nr …………….. 

położonej w obrębie ewidencyjnym ……………………………….. przy ulicy 

..…………………………………..w ………………………………………...  

                                                                         (podać miejscowość)   

W sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew. 

 

Działka stanowi własność………………………………………………………………. 

 

Działka stanowi współwłasność………………………………………………………… 

                                                   (podać jeżeli dotyczy) 

Oświadczam że drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej 

 



Załączniki: 

- mapka /rysunek określająca usytuowanie drzew  na nieruchomości 

- zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew 

 
Informacje dodatkowe: 

 

Uwaga: W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.: 

1) krzewu albo krzewów rosnących  w skupisku, o powierzchni do 25m 2; 

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem 

rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi 

publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; 

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,  

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego,  robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 

c)50 cm-w przypadku pozostałych gatunków drzew; 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze 

zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, email: 

gmina@maslow.pl, tel: 41 311 00 60. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu  zgłoszenia zamiaru     usunięcia  drzewa/drzew, 

jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających  

z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 

ochronie przyrody (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 

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. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

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. 

 

……………………………………….. 

                                                                                                                                            (podpis) 

mailto:gmina@maslow.pl

