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Zarejestrowano: URZĄD GMINY BOLESŁAW 

 ul. Główna 58  
32-329 Bolesław 

 
 

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

 

 

Art. 83a ust. 1 art.  83f ust. 1 pkt 3a, ust. 4, 5 ,7, 8, 17, art. 85, 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 55). 
 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCIĘCIA DRZEW 
 

 

WNIOSKODAWCA: 

Imię i nazwisko: ....................…………………………………………………………………………………………… 

PESEL................................................................................................................................................................ 

Adres: ....................………………………………………………………………………………………..…………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefon(y) . ..........................................................................................................................................................       

PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony): 

Imię i nazwisko: …………………………………...................……………………………………………………........ 

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

Adres: ....................………………………………………………………………………………………..…………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefon(y) . ..........................................................................................................................................................    

WŁAŚCICIEL(E) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA: 

Imię i nazwisko, adres, PESEL : …...................……………………………………….…....................................... 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa: 
 
Teren położony w ……………………………………………. przy ul. ………………………………………………... 

obejmujący nieruchomość/nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 

.....................................................obręb……..............................jednostka ewidencyjna………………………… 

.....................................................obręb……..............................jednostka ewidencyjna………………………… 

.....................................................obręb……..............................jednostka ewidencyjna………………………… 
 
 

Numer księgi wieczystej / nr aktu własności / nr aktu notarialnego: ………………………………………………. 
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2. Oznaczenie drzew przeznaczonych do usunięcia:* 
 
……..… sztuk drzew niżej podanych gatunków o obwodach pni zmierzonych na wysokości 5 cm od ziemi. 
 

Lp. Gatunek Obwód Lp. Gatunek Obwód 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

3. Oświadczam, że drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności   

gospodarczej.  

4. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych, zamieszczonej na stronie trzeciej niniejszego zgłoszenia. 

 

 

......................................................    ...................................................... 
(data)                (podpis wnioskodawcy) 

 

 
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 
  

• 1 1. Zgoda właściciela(i) terenu na planowane usunięcie drzew (oryginał) w przypadku, gdy 
posiadacz działki nie jest jedynym właścicielem terenu. 

• 2 2. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Lokalizacja powinna być 
udokumentowana w sposób pozwalający na jednoznaczne zlokalizowanie przedmiotowego 
drzewa w terenie.  

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy w przypadku działania przez pełnomocnika 
wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa.  

4. Kserokopia tytułu prawnego władania nieruchomością. 
  
 
POUCZENIE: 

 
W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie 
drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 
 
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na 
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte 
drzewo, Wójt Gminy Bolesław uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na 
właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięc ie 
drzewa. 

  
 * - pole nieobowiązkowe, służące pomocniczo jednoznacznej identyfikacji zgłaszanego drzewa w terenie. 

  



3 z 3 

 

  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:  

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesław reprezentowanym przez Wójta Gminy,  

z siedzibą w Bolesławiu, ul. Główna 58. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Gminy Bolesław: adres e-mail: iod@gminaboleslaw.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze, na podstawie art. 6 powołanego wyżej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą 

Bolesław przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Bolesław. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  

w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: 

− dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

− osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

− dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

− dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

− osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

− przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 

danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

− Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich 

do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

− przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 

podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę; 

− przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

− zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 

podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

przez Administratora, 

− przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 

tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 

ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  

w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 


