
 

 

Imię ………………………...   

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

Nazwisko…………………...  

Adres……………………….. 

………………………………  

Ulica………………………….    

Nr telefonu…………………... 

Nr Księgi wieczystej………… 

 

                                            Z G Ł O S Z E N I E      

 
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) 

 



Podstawa prawna – art.83f ust. 4 i 5 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z póżn. zm.) 

 

 

Załączniki: 

- mapka /rysunek określająca usytuowanie drzew  na nieruchomości 

- zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew 

 

Informacje dodatkowe: 

 
Na usunięcie 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 drzew  

d) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 

użytkowania rolniczego 

 

zezwolenie  i zgłoszenie nie obowiązuje. 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

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 (Dz. Urz. UE 

L Nr 119 z 4 maja 2016) zwanego dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Masłów ( ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, 

41 311 00 60, email: gmina@maslow.pl). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. 

Rozporządzenia. 

4. Dane osobowe mogą być udostępnione odbiorcom tj. stronom postępowań administracyjnych 

prowadzonych na podstawie ustaw, o których mowa w ww. pkt. 3, ich pełnomocnikom, podmiotom 

działającym na prawach strony ww. postępowań administracyjnych i ich pełnomocnikom, a także 

uczestnikom postępowań (np. biegłym, świadkom). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych oraz 

możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów powyższego.  

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych podmiot nie podlega 

decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

      

                                                                                         

 ……………………………………….. 

                                                                                              (podpis) 

                                                                                        ………………………………………... 

                                                                                              (podpis) 

mailto:inspektor@cbi24.pl

