
 

 

 

Zapolice, dnia............................................... r. 

................................................................... 
Imię i Nazwisko 

................................................................... 
       Adres 

................................................................... 

................................................................... 

     Telefon         Wójt Gminy Zapolice      

  
 

Zgłoszenie 

w sprawie zamiaru usunięcia drzewa 
opracowany na podstawie art. 83 f ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.).  

 

Niniejszym zgłaszam zamiar usunięcia niżej wymienionych drzew z terenu działki 

nr.................…zlokalizowanej w miejscowości ............................................, której jestem 

właścicielem / współwłaścicielem / dzierżawcą*). 

Gatunek 
Ilość 

szt. 

Obwód pnia na 

wysokości 5 cm 

Przeznaczenie terenu na 

którym rosną drzewa 

    

    

    

    

    

Łącznie    
 

Przyczyna usuniecie wyżej wymienionych drzew jest następująca:  

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

.............................................................................................................................................................. 

Zamierzony termin usunięcia drzew: ..................................................................................... 

Oświadczam że na terenie objętym niniejszym wnioskiem prowadzę / nie prowadzę*)  

działalności gospodarczej. 

 

................................................................. 
    Podpis 

 

Do niniejszego wniosku załączam: 

1) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości  

i obiektów budowlanych na terenie nieruchomości; 

2) ………………………………………………………………………**) 

3) ………………………………………………………………………**) 

 

- w przypadku gdy drzewo posiada kilka pni należy podać obwód każdego z tych pni, a gdy drzewo 

nie posiada pnia należy podać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.  

*)   nie potrzebne skreślić; 

**) zależnie od usytuowania drzew, organ właściwy do wydania zezwolenia może zażądać 

dodatkowych dokumentów. 

 



 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Urząd Gminy Zapolice informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zapolice, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 

Zapolice. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w urzędzie Gminy Zapolice jest Małgorzata Maria Galus,  

tel. 43/ 823-19-82 w. 34. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z art. 83 f 

ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) w celu 

przyjęcia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i/lub krzewów.  

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

zebrane. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nienależących do Europejskiego 

obszaru Gospodarczego. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, wynikający z instrukcji kancelaryjnej. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz 

sprostowania. 

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

przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest warunkiem rozpatrzenia 

zgłoszenia. 

Ja niżej podpisany/na oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych  

miejscowość i data podpis 

 

  



 

 

 

Załącznik do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew  

 

dalszy ciąg wyszczególnienia drzew planowanych do usunięcia  

 

Gatunek 
Ilość 

szt. 

Obwód pnia na 

wysokości 5 cm. 

Przeznaczenie terenu na 

którym rosną drzewa 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Łącznie    

                                                                         ...................................... 

                                                                                    ( podpis ) 


