
 

Imię ………………………...   

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

Nazwisko…………………...  

   

Adres……………………….. 

 

………………………………      Wójt Gminy Baranów  

 

Ulica………………………….    

Nr telefonu…………………........... 

Nr Księgi wieczystej……………………. 

 

 

 

 

                                            Z G Ł O S Z E N I E      
dla osób fizycznych, na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

 

Zamiaru     usunięcia  drzewa/drzew    rosnących na nieruchomości nr………………………..  

 

przy ulicy…………………………………..w ………………………………………...  

                                                                         (podać miejscowość)   

 

Działka stanowi własność………………………………………………………………. 

 

Działka stanowi współwłasność………………………………………………………… 

                                                   (podać jeżeli dotyczy) 

 

Podstawa prawna – art.83f ust. 4 i 5 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 55 t.j. z dnia. 2020.01.14 ) 

 

 

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

                                                                                              (podpis) 

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

                                                                                              (podpis) 

 

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 Urzędu Gminy Baranów 

 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone 

poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Gminy Baranów. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baranów z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 87, 

96-314 Baranów. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Baranów z którym można 

kontaktować się pod adresem e-mail: inspektor.odo@gmina-baranow.pl, tel. (046) 858-13-53. 

3. Urząd Gminy Baranów może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań jednostki 

wynikających z odpowiednich przepisów prawa. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Gminy Baranów w formie 

papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

wskazanych w pkt 3 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Jednostki. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy Baranów, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

do: 

 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą 

ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania 

zobowiązany jest  Wójt Gminy Baranów. 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych 

przypadkach, w których Urząd Gminy Baranów  przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane 

mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji -  Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych oraz wewnętrznych instrukcji i 

wykazów obowiązujących w PZD  

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie 

dotyczy to przypadków, w których Urząd Gminy Baranów   posiada uprawnienie do przetwarzania danych na 

podstawie przepisów prawa. 

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. 

Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Gminy Baranów  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych 

osobowych. 

9. Na podstawie przepisów prawa Pani/Pana dane nie mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Gminy Baranów na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO 

 

 

 

 

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

(podpis Wnioskodawcy) 

 


