
 

 

 .......................................................................  ..……………….………, dnia …........................ 
(imię i nazwisko) 

 .......................................................................  
(ulica, numer) 

 .......................................................................  
(kod pocztowy, miejscowość) 

 .......................................................................  
(numer telefonu) 

 

WÓJT GMINY PRAŻMÓW 

ul. Czołchańskiego 1 

05-505 PRAŻMÓW 

 

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 
 

Niniejszym zgłaszam zamiar wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w miejscowości 

………………..…....…..….….. przy ul. ……...…...….….…………….., nr ….….. na działce o nr ewid. …….….  

 

 

Dane charakteryzujące drzewa zgłaszane do usunięcia: ilość, gatunki oraz obwody pni mierzone na wysokości 5cm*: 

 

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

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

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

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

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

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

 

Do wniosku należy dołączyć rysunek albo mapę określającą usytuowanie, na powyżej wskazanej nieruchomości, 

drzew zgłaszanych do usunięcia 

 

 

 

……………………............................................ 
         Podpis osoby zgłaszającej wycinkę 

* – informacje dodatkowe 

 

 

Pouczenie: 

1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5cm nie przekraczają: 

a) 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 

b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

2. W przypadku usunięcia drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także  

pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną  karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 

ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody) 

3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem 

usunięcia drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności  gospodarczej i będzie realizowana na 

części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji 

administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie 

przyrody). 

4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego wycięcie 

może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody). 



 

 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w 

niniejszym wniosku a nie wymaganych przepisami prawa, przez Gminę Prażmów jako Administratora 

Danych w celu usprawnienia realizacji zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew. 

 
 
 
Jednocześnie potwierdzam, że zostałem poinformowany, iż:   

− podanie danych osobowych jest dobrowolne; 
− posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

− cofnięcie zgody wymaga takiej samej formy w jakiej zgoda została udzielona; 
− dane mogą być udostępniane jedynie organom państwa upoważnionym do uzyskania informacji na 

podstawie przepisów prawa krajowego; 
− podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 

kwietnia 2016 r.; 
− Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy  Prażmów jest Pan Rafał Marchlewski adres e-

mail iod@prazmow.pl; 
− dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami archiwalnymi; 
− mam prawo wniesienia skargi, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

 

 

………………………………………. 
Data i Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem jest: Gmina Prażmów z siedzibą w Prażmowie 
przy ulicy Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów. 
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej 
i innych zbiorach danych prowadzonych w Urzędzie Gminy 
Prażmów. 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem - Gminą Prażmów  można się skontaktować 

poprzez adres e-mail: kancelaria@prazmow.pl lub pisemnie na 

adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator – Gmina Prażmów reprezentowana przez Wójta 
Gminy Prażmów - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 
może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: 

iod@prazmow.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” 

informuje się klientów Urzędu Gminy Prażmów, że: 

1. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu zapewnienia wykonywania przez Urząd Gminy 

Prażmów ustawowych zadań publicznych, określonych w: ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm); ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764 z późn. zm.); ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.);  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U. 2018 poz. 142), ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2018 poz. 1207), 

ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289), 

ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992) ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405) 

2. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa. 

3. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych 

(kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin 

i związków międzygminnych; w celu załatwiania spraw z zakresu wycinki drzew, ochrony zwierząt, 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, prowadzenia spraw z zakresu ocen oddziaływania na 

środowisko 

4. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym 

rzeczowym wykazie akt. 

5. Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie 

przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być 

dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności 

podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie 

niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia. 

 

mailto:kancelaria@prazmow.pl

