
                                                                           …………………………………     dnia …………………………….. 

                                                                                                        /miejscowość /                                /data r./ 

WNIOSKODAWCA 
                                                                                     

……………………………………………………..…………………………….. 

imię i nazwisko  wnioskodawcy 

 

……………………………………………………………………………………. 

adres wnioskodawcy 

 

…………………………………………………………………………………… 

telefon kontaktowy (pole nieobowiązkowe) 

                                                                                                          

Wójt Gminy Laskowa                                                                                                                                               

34-602 Laskowa 643               

 

ZGŁOSZENIE 

 

zamiaru usunięcia drzewa/ drzew rosnących na nieruchomości w miejscowości …………….. 

działka ew. nr …………………..……………. KW nr ………………..………………………... 

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 (tj. Dz.U.2020 poz. 

55 ze zm.) dotyczy: drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych  

i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Do wniosku dołączam: 

1. Mapka/rysunek określająca usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości  

2. Zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew 
                                                                                          

Pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oświadczam, że dane 

zawarte w tym wniosku - zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

                           

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

                                                                                                                 czytelny  podpis wnioskodawcy 

 

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

 

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

Czytelne podpisy i adresy współwłaściciela lub współwłaścicieli nieruchomości, potwierdzające zgodę na wycinkę jeśli 

wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem. 

 

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 zezwolenie i zgłoszenie nie obowiązuje. 

 

Na odwrocie zgłoszenia zawarta jest informacja dotycząca przetwarzania danych Wnioskodawcy zgodnie z wymogami 

RODO 

 



 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych . 

 

Informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Laskowa z siedzibą w 34-602 

Laskowa  643, osobą do kontaktu  w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor 

Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Laskowa, z którym można się kontaktować na adres: 

rodolaskowa@gmail.com 

2. Dane  osobowe  przetwarzane będą  w celu prawidłowej realizacji rejestru zgłoszeń zamiaru usunięcia 

drzew i przechowywane będą zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie   

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i 

zakresu działania archiwów zakładowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały 

pierwotnie zebrane. 

4. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. 

5. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO 

ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Przekazywanie przez Wójta Pani/Pana danych osobowych może nastąpić wyłącznie w przypadku, 

jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego zobowiązujących 

przepisów prawa. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym , nie podanie danych uniemożliwi realizację 

czynności o które, Pan/Pani wnosi. 

 

 

……………………………………………                        …………………………………………… 
            (data)                     (własnoręczny podpis) 

 

 

 

mailto:rodolaskowa@gmail.pl

