
       …………………………… 

miejscowość, dnia 

        ………………………………… 

Imię i nazwisko posiadacza nieruchomości 

………………………………….. 

………………………………….. 

                         Adres 

………………………………….. 

   Nr telefonu kontaktowego 

Wójt Gminy Jastrząb 

Pl. Niepodległości 5 

26 - 502 Jastrząb 

 
Z G Ł O S Z E N I E  Z A M I A R U  U S U N I Ę C I A  D R Z E W  

LUB KRZEWÓW, KTÓRE ROSNĄ NA NIERUCHOMOŚCIACH  
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH I SĄ USUWANE NA CELE NIEZWIĄZANE  

Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Podstawa prawna zgłoszenia:  art. 83f ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie  przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) 

Zgłaszam do usunięcia ………. szt. drzew, które rosną na terenie nieruchomości o nr ew. 

…….……... w miejscowości …………………………………………………., gmina 

Jastrząb. 

Do zgłoszenia załączam rysunek albo mapkę określającą usytuowanie ww. drzew na 

nieruchomości. 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 

(art. 233 §1 Kodeksu karnego: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 

zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8) i że posiadam tytuł 

prawny władania przedmiotową nieruchomością: 

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

(wpisać jaki: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, współużytkowanie, 

dzierżawa, zarząd, trwały zarząd, administracja oraz inne, dające się 

udokumentować) 

 

Zapoznałem(am) się z przepisem, o którym mowa w art. 83 f ust. 17 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody o treści: „Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin 

wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie 

realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 

83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela 

nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.” 

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

                                                                                           podpis wnioskodawcy
* 

* w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, zgłoszenie winni podpisać wszyscy współwłaściciele lub załączyć 

do zgłoszenie pisemną zgodę 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Jastrząb, Plac Niepodległości 5, 26-502 

Jastrząb, e-mail: jastrzab@gmina.waw.pl  

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych Panią Małgorzatą Krajewską kontakt: na adres: inspektor@cbi24.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przepisów ustawy  

o ochronie przyrody, przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego, w celu realizacji 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, a więc w celu  rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru 

usunięcia drzewa i zajęcia przez Wójta Gminy Jastrząb stanowiska w tej sprawie. 

4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres oraz 

oznaczenie nieruchomości, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze i wynika z ustawy o ochronie przyrody. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 

danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia.  

7. Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe: naszym dostawcom usług IT, którym zlecimy 

usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na 

podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały 

profilowaniu. 

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez art. 89 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 lit.  

j RODO a także instrukcją kancelaryjną  zatwierdzoną w podmiocie przez Archiwum Państwowe. 

11. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru telefonu na podstawie 

Pani/Pana wyraźnej zgody, w celu ustalenia daty wizji lokalnej oraz poinformowania  

o ewentualnych brakach formalnych do złożonego wniosku, którą można wycofać w dowolnym 

momencie. 

 

Zapoznałam się/Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych osobowych 

i prawie ich poprawiania. 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzania danych osobowych w zakresie nr telefonu 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 

Zgoda na przetwarzania danych w tym zakresie (nr telefonu) może być cofnięta w każdym czasie. 

 

 

 

……….………………………………….. 

(data i podpis) 

 

 

 

 

 


