
 
Imię ………………………............... 

                                                                                   Miejscowość……………………… 
data…………………….. 

Nazwisko…………………................  
   
Adres……………………………….. 
 
…………………………………….... 
 
Nr telefonu……………………………………... * 
 
Nr Księgi wieczystej lub aktu notarialnego  ……………………………** 
 
 
                                                               Z G Ł O S Z E N I E      
 
Zamiaru usunięcia  drzewa/drzew rosnących na nieruchomości nr (nr ewid. działki): 

……………………….., obręb nr ……………………., ……………………………………………… 

                                                                                                          (miejscowość)   

 

Działka stanowi własność……………………………………………………………………………….. 
 
Działka stanowi współwłasność…………………………………………………………………………. 
                                                   (podać jeżeli dotyczy) 
 
Nazwa gatunku drzewa/drzew, ilość sztuk oraz obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi:  
nazwa gatunku: ……………………………, ilość:……….., obwód: …………………………………... 
nazwa gatunku: ……………………………, ilość:……….., obwód: …………………………………... 
nazwa gatunku: ……………………………, ilość:……….., obwód: …………………………………... 
nazwa gatunku: ……………………………, ilość:……….., obwód: …………………………………... 
nazwa gatunku: ……………………………, ilość:……….., obwód: …………………………………... 
 
Podstawa prawna – art.83f ust. 4 i 5 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
 z 2018 r. poz. 1614 z póżn. zm.) 
 
 
                                                                                         ……………………………………….. 
                                                                                              (podpis właściciela) 
 
 
                                                                                        ………………………………………... 
                                                                                              (podpis współwłaściciela) 
 
 
 
Załączniki: 
- mapka /rysunek określająca usytuowanie drzew  na nieruchomości 
- zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew 
 
* wyrażam zgodę na przetwarzanie numeru telefonu w celu przyspieszenia prowadzenia postępowania 
**wyrażam zgodę na przetwarzanie danych księgi wieczystej w celu prawidłowego prowadzenia 
postępowania 



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  
d) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 

użytkowania rolniczego 
 

zezwolenie  i zgłoszenie nie obowiązuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie wykonywania zadań w interesie 

publicznym (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 
(Dz. U. 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) 

 
Wypełniając obowiązek określony zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że: 

1. Administratorem  danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą 
wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn  z 
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie (dalej: Burmistrz).   
Kontakt z Administratorem: 
• listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,  
• przez e-mail: gmina@nowykorczyn.pl  
• telefonicznie: (41) 23 45 405 

2. Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się 
kontaktować w następujący sposób: 
• listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,  
• przez e-mail: iod@nowykorczyn.pl 

3. Dane osobowe Burmistrz przetwarza w celu: 
• realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 

(Dz.U. 2019r. poz. 1614 ze zm.) poprzez rozpatrzenie wniosku w zakresie wydania 
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów a także zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew 
lub krzewów 

• ułatwienia kontaktu w przypadku danych kontaktowych. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

• wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej Administratorowi, związanych z wydaniem 
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów a także zgłoszenia zamiaru usunięcia 
drzew lub krzewów - (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) obowiązkiem ciążącym  
na Administratorze zgodnie z ustawą dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  

• zgoda - w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia  
w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. numeru telefonu lub adresu e-mail 
w celu ułatwienia kontaktu.   

Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu nieruchomości jest 
wymogiem ustawowym; niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich 
uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia – pozostawieniem wniosku bez rozpoznania; 
wyjątek stanowią dane dotyczące numeru telefonu, który jest podawany dobrowolnie w celu 
ułatwienia kontaktu  

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być uczestnicy postępowania w sprawie 
wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów lub rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru 
wycięcia krzewów lub drzew, dodatkowo Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane 
innym, współpracującym z Gminą Nowy Korczyn podmiotom, w tym: dostawcom usług 
technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą 
oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie  
i zgodnie z obowiązującymi przepisami. W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje 
Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. 



6. Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych 
osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. Dodatkowo informujemy, że: (prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych) 
1) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: 

a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO),  
b) sprostowania danych (art. 16 RODO),  
c) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) 
d) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), 
e) a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych (art. 17 RODO) 
Burmistrz wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że 
wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub 
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,  
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (okres przechowywania 
dokumentacji sprawy). 

3) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym. 
5) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji 

przez Burmistrza, w tym profilowaniu. 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 
 

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 
osobowych  

 

 ………………….………………………………….. 
data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
 


