
 

Dane zgłaszającego1 :      Wodzierady, dnia ……………………  

……………………………….…… 

 

.……………..…………………….  

*……………………………………. 

 (telefon)          Wójt Gminy Wodzierady 

        Wodzierady 24 

        98-105 Wodzierady 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA 

Na podstawie art. 83f ust. 4, 5 w zw. z ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 

U.2016.2134 ze zm. wynikającymi z Dz. U. 2017.1074) zgłaszam zamiar usunięcia drzew/drzewa z terenu 

nieruchomości o nr geod …………………. w miejscowości - ………………… obręb ………………………, 

Gmina Wodzierady.  

W załączaniu przedkładam mapę określającą usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości. 

         

 …………………………………………………. 

       Podpis/podpisy wnioskodawcy 

Fakultatywnie podaję: 

 

Usunięcie drzew/drzewa winno nastąpić przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, w 

przypadku nieusunięcia w tym terminie należy dokonać ponownego zgłoszenia.  

Przyczyna usunięcia…………………………………………………………………………………… 

Czy usunięcie drzew/drzewa wynika z prowadzenia działalności gospodarczej?***   Tak                Nie 

                  

…………………………………………………. 

                    Podpis/podpisy zgłaszającego 

 

Nazwy gatunku drzewa 

wnioskowanego do usunięcia 

Szt.  Obwód pnia każdego 

drzewa mierzonego na 

wysokości 5 cm od gruntu, 

a w przypadku gdy drzewo 

na tej wysokości posiada 

kilka pni – obwód każdego 

z tych pni 

Obwód pnia drzewa na wysokości 

1,3 m,  a w przypadku gdy drzewo na 

tej wysokości posiada kilka pni – 

obwód każdego z tych pni 

    

    

    

    

    



1 jeżeli jest kilku właścicieli, na zgłoszeniu winny się znaleźć podpisy każdego współwłaściciela 

* podanie nr telefonu jest dobrowolne 

**zgłoszenie składa się, jeżeli obwód wnioskowanego do usunięcia drzewa na wysokości 5 cm przekracza:  

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

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

 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.  

*** właściwe zaznaczyć 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) 

uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wodzierady z siedzibą w Urzędzie Gminy w Wodzieradach (98-

105), Wodzierady 24, , e-mail: urzad@wodzierady.pl  

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Wodzierady jest Pan Piotr Wojtowicz,  

e-mail: iod@wodzierady.pl  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości 

załatwienia sprawy.  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa, zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze) w związku z art. 83f ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych 

osobowym, takim jak podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie.  

6. Okres przechowywania danych osobowych wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności z  

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:  

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; 

b. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia 

c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 

d. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 

e. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Decyzje wobec Pani/Pana danych  nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,  

w tym również w formie profilowania. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. 

Oświadczam, iż zapoznałem/ zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, w 

związku ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa. 

 

 

 

………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 
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