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                                                   Kawęczyn, dnia ........................................ 

 

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

……………………………………………  

…………………………………………… 

(Imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon) 

 

 
 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW 
 

Zgłaszam zamiar usunięcia drzewa/krzewów* z działki oznaczonej numerem 

ewidencyjnym………………………........położonej w miejscowości…………………………. 

1. Zamierzam łącznie wyciąć ………………………………………szt. drzew podanych 
niżej o obwodach zmierzonych na wysokości 5 cm od ziemi: 

a) jeżeli drzewo na tej wysokości rozwidla się na kilka pni należy wpisać obwód 
każdego pnia osobno zmierzonego.                   

b) gdy drzewo nie posiada pnia należy podać obwód pnia bezpośrednio poniżej 
korony drzewa.  

lp. Gatunek Sztuk Obwód (cm) lp. Gatunek Sztuk Obwód (cm) 

1    7    

2    8    

3    9    

4    10    

5    11    

6    12    

 
2. Drzewa/krzewy* zostaną wycięte wyłącznie na własnym gruncie, tak aby nie 

naruszać własności sąsiadów. 
3. Wycinka nie jest związana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej.  
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✓ Wyrażam/y zgodę na przeprowadzenie przez Urząd Gminy oględzin 
drzew/krzewów* w terminie krótszym niż wynikający z art. 79 §  1 KPA. Chcę, 
aby dogodny termin przeprowadzenia oględzin został ustalony za mną/nami np. 
telefonicznie itp.1) 

1)W przypadku braku zgody należy skreślić powyższe zdanie i parafować.  

Art. 79 § 1 KPA: Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie 
przeprowadzenia oględzin przynajmniej na 7 dni przed terminem.  

✓ Powyższe dane podaje świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 
233 Kodeksu Karnego, który za składania nieprawdziwych zeznań przewiduje 
karę pozbawienia wolności do lat 3. Dane zawarte w tym wniosku są zgodne ze 
stanem faktycznym. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kawęczyn 
reprezentowana przez Wójta Gminy. Kontakt: listownie: Kawęczyn 
48, 62-704 Kawęczyn, przez elektroniczną skrzynkę podawczą 
dostępną na stronie BIP Gminy Kawęczyn, telefonicznie: 63 288 59 10 

2. Inspektor ochrony danych. Możecie się Państwo kontaktować w sprawach 
dotyczących danych osobowych z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych 
pod adresem email: iod@kaweczyn.pl  

3. Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych jest 
dokonywane w celu realizacji zadań:  
• Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, przetwarzanie będą w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze, polegającym na wydawaniu 
zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów,  

• art.  6 ust.  1 lit a RODO na podstawie zgody.  Zgoda jest wymagana, gdy 
uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z 
przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail. Podstawa prawna 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Odbiorcy danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w 
celach, o których mowa w pkt 3 Państwa dane mogą zostać udostępnione innym 
uczestnikom tych postępowań i procedur oraz podmiotom i organom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także inne podmiotom z 
którymi administrator posiada umowy o powierzeniu danych. 

5. Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywane przez 
czas realizacji zadań Administratora wskazanych powyżej zgodnie z wymogami 
przepisów prawa, a następnie - zgodnie z obowiązującą u Administratora 
Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa 
przysługuje Państwu:  
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

mailto:iod@kaweczyn.pl
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• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 
nie następuje w celu     wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;   

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)   

7. Informacja o wymogu zbierania danych.  Podanie przez Państwa danych 
osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. 

8. Pozyskiwanie danych z innych źródeł. W przypadku zbierania danych w 
inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, dane te są pozyskiwane z 
publicznych rejestrów lub ewidencji albo od innych organów władzy publicznej 
lub podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działających na zlecenie 
organów władzy publicznej albo od innych uczestników postępowania. 

9. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych 
osobowych przez Administratora w tym opis przysługujących Państwu praw z 
tego tytułu jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Kawęczyn oraz w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

 

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

(podpis właściciela/ jeżeli działka stanowi współwłasność  

podpis wszystkich właścicieli np. współmałżonków) 

Załączniki: 

• Rysunek lub kserokopię mapy/ naszkicować bądź zaznaczyć na mapie 
drzewa/krzewy do usunięcia (gdzie na działce znajdują się wnioskowane 
drzewa; w jakiej odległości od budynków, granic, dróg, linii energetycznych itp.)  

UWAGA! 

POPRAWNE WYPEŁNIENIE (wszystkie rubryki muszą być uzupełnione) I ZŁOŻENIE 

WNIOSKU JEST WARUNKIEM JEGO ROZPATRZENIA.  

 

Zwolnione z opłaty skarbowej. Dz. U. z 2020, poz.1546 Część III ust.44 § 2 pkt. 6. 
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