
                                                                                     miejscowość, data…………………….. 

Imię ………………………...   

 

Nazwisko…………………...  

   

Adres……………………….. 

 

………………………………  

 

Telefon………………………….    

 

 

 

 

                                            Z G Ł O S Z E N I E      

 
Zamiaru     usunięcia  drzewa/drzew    rosnących na nieruchomości - nr działki……………..  

 

przy ulicy……………………………..w …………………………………...  

                                                                         (podać miejscowość)   

 

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

 

 

Zamiar usunięcia drzewa/drzew nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

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

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) 

 

 

 

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

                                                                                              (podpis) 

                                                                                         

 

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. 



 

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO 
 

Zgodnie z art. 13 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

 

Administrator danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Leśnica (zwana dalej jako 

„Administrator”), ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, jest reprezentujący ją Burmistrz Leśnicy. Adres e-mail: 

um@lesnica.pl, telefon: +48 77 461 52 81. 

 

Dane kontaktowe 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można skontaktować 

się w sprawach ochrony danych i realizacji swoich praw pisząc na adres e-mail: iod@lesnica.pl lub na 

adres siedziby administratora: Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, telefon: +48 77 463 98 59. 

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e,  unijnego 

rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych administratorowi wynikających z 

przepisów prawa. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie Art. 83b ust. 1 – Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Dane osobowe, które są w posiadaniu Gminy Leśnica, otrzymaliśmy od Pani/Pana podczas przyjmowania 

zgłoszeń, wniosków, korespondencji lub innych dokumentów, których byliśmy adresatem, a w 

szczególnych przypadkach otrzymaliśmy je od osób trzecich lub zostały pobrane z rejestrów publicznych. 

 

Odbiorcy danych 
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora, takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

 

Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

 

Prawa osoby, której dane dotyczą 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 

dostępnej na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z 

inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

 

Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych jest konieczne do załatwienia sprawy administracyjnej – bez podania danych 

osobowych nie jest możliwe zrealizowanie powyższych celów. 

        

   ……………………………………………….. 

        /podpis wnioskodawcy/ 


