
…………………………………… ……………………………..  
(Imię i nazwisko) (Miejscowość, data) 

 

……………………………………. 
(Adres) 

 

……………………………………… 
(Telefon kontaktowy) 

 

Wójt Gminy 

Miejsce Piastowe 
 

ZGŁOSZENIE 

 
Zgłaszam zamiar usunięcia następujących drzew/a/ o obwodzie pni/a/ 

zmierzonych/ego/ na wysokości 5 cm od podłoża (podać nazwę, ilość szt. oraz obwód 
pni/a/) 

 

1. ……………………………………………………………………………………………. 
 

2. ……………………………………………………………………………………………. 
 

3. ……………………………………………………………………………………………. 
 

4. ……………………………………………………………………………………………. 
 

5. ……………………………………………………………………………………………. 

 
z działki nr ………….. położonej w miejscowości .................................................................... , 

stanowiącej moją własność, na której rośnie wnioskowane do usunięcia drzewa/o/. 

 
Oświadczam, że drzewa/o/ usunięte zostaną/ie/ na cele nie związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. 
 

Niniejsze oświadczenia, składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. 

 
 
 
 
 

(podpis osoby zgłaszającej) 
 

…………………………….. 
 

 

Załącznik: 

Rysunek lub mapka określająca 

usytuowanie drzew/a/ na nieruchomości 
 

 
Przepisów ustawy nie stosuje się 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. 



Klauzula informacyjna:  
Niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie postępowania 

administracyjnego niniejszym realizuję obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

2016/679. Powyższy obowiązek nie wpływa na tok i wynik postępowania administracyjnego.  
Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych 
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe. 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych: Bernarda Binkowicz, ul. Dukielska 14, 38-430  
Miejsce Piastowe, 

e-mail:bbinkowicz@miejscepiastowe.pl.  
Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań przez Wójta Gminy Miejsce Piastowe, w szczególności:  

- wykonywania zadań m.in. prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych,  
- wykonywania uprawnień własnościowych oraz koordynowania sprawowania nadzoru nad działalnością podmiotów z 

udziałem majątku gminy, prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, archiwizacji.  
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych 

wynikający z ustaw nakładających obowiązek realizacji konkretnego zadania, a także wykonywanie zadań realizowanych w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane mogą być także przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne 
do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody.  

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie 
niemożliwość realizacji zadania.  

Okres przetwarzania danych  
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.  
Źródła danych  
Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od 

organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych. 

Kategorie odnośnych danych  
Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz adres, a także inne dane osobowe niezbędne do 

realizacji ww. zadań.  
Odbiorcy danych osobowych  
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora 
danych osobowych posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.  

Prawa osoby, której dane dotyczą 
Przysługuje Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: 

- dostępu do swoich danych osobowych,  
- ich sprostowania, 

- ograniczenia ich przetwarzania, 

- usunięcia, 

- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,  
- wniesienia sprzeciwu.  

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Panu prawo do wycofania w dowolnym 
momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego 
przetwarzania.  

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych 
(adres podany na wstępie, z dopiskiem "Ochrona danych osobowych").  

Przysługuje Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 
Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


