
Kroczyce, dnia…………………. 

………………………………………………. 
                        (imię  i  nazwisko) 

……………………………………………… 
                                (adres) 

……………………………………………… 
 (kod pocztowy, miejscowość) 

……………………………………………… 
                         (numer telefonu) 

                                              

Wójt  Gminy   Kroczyce 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa 

 

Zgodnie z art.83 ust.1 pkt 3a  ustawy  z  dnia  16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody  zgłaszam zamiar usunięcia drzew/krzewów rosnących na terenie 

nieruchomości położonej w……………………………………na działce nr……………… 

1.Gatunki i obwody pni drzew lub krzewów (mierzonych na wysokości 5 cm lub     

   powierzchnia krzewów w m
2 

) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa i/lub krzewy……………………………. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew (lub krzewów) 

………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

4.Planowany termin usunięcia drzew (lub krzewów) 

……………………………………………………………………………………………… 

Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, 

że  posiadam  tytuł  prawny  do  władania  nieruchomością  wskazaną w pkt 1  niniejszego 

wniosku oraz zamiar usunięcia drzewa nie jest związany z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

 
Załączniki: 

Rysunek określający usytuowanie drzew na nieruchomości. 

 

                                                                              ………………………………………...   
                                                                                                        (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
 

 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. informuję, iż: 
 
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : 
Urząd Gminy Kroczyce z siedzibą w Kroczycach, 
ul. Batalionów Chłopskich 29 
42 – 425 Kroczyce 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy  Kroczyce, możliwy jest pod adresem 
email: iod@kroczyce.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. a,b,c,d,e, lub Art. 9 ust, 1 
lit. a,b,c,d,h,i,j- ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w 
celu: 



 Rozgraniczenia nieruchomości 
 Scalania i/lub podziału nieruchomości 
 Uzyskania odszkodowania za nieruchomoś/ci przejęte pod drogi publiczne 
 Zakupu nieruchomości 
 Dzierżawy/najmu/użyczenia nieruchomości 
 Zawarcia umowy na wynajem lokalu użytkowego 
 Zawarcia umowy na wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy 
 Wycinki drzew i/lub krzewów 
 Zarejestrowania umowy dzierżawy  
 Inne: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4)Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych wynikających z ustaw,  
w szczególności: 

 ustawa o gospodarce nieruchomościami 
 prawo geodezyjne i kartograficzne 
 ustawa o drogach publicznych 
 kodeks cywilny 
 ustawa o księgach wieczystych i hipotece 
 prawo wodne 
 prawo ochrony środowiska 
 ustawa o ochronie praw lokatorów 
 ustawa o ochronie przyrody 
 ustawa o samorządzie gminnym 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Urząd Gminy Kroczyce oraz uprawnione 
prawem podmioty publiczne i niepubliczne, których udział w realizacji przedmiotowego 
wniosku jest konieczny. 
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 
wynikającego z ustawy, jednak nie krótszy niż okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  
7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:  
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193Warszawa  
9)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  
 
 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej 

 

…………………………………………………………… 

Data i podpis  

 


