
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wołów, którą reprezentuje Burmistrz Gminy Wołów, ul. Rynek 34, 56-100 Wołów 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: idoum@wolow.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi; 

  w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody; 
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
 jeżeli Paostwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy je na podstawie Paostwa zgody, którą wyrazili Paostwo poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub 

innej dokumentacji aplikacyjnej 
4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
6) posiada Pani/Pana prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 
7) ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa 
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

Wołów, dnia............................       

........................................................................ 
                              (imię i nazwisko lub nazwa) 

........................................................................ 
                                             (adres) 

........................................................................ 
                            (kod pocztowy i miejscowość) 

........................................................................ 
                              (nr telefonu kontaktowego) 

 

Burmistrz Gminy Wołów 

Rynek 34 

56 – 100 Wołów 
 

 

ZGŁOSZENIE 
ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW  

 

 Ja niżej podpisany zgłaszam zamiar usunięcia  ……..….. szt. drzew(a) 

z nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer ……………. obręb 

ewidencyjny...............................…... położonej w miejscowości..............................………. 

 

Jednocześnie świadomy skutków składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 233 

§1 Kodeksu Karnego oświadczam, że usunięcie nie jest związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą oraz dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu i jego 

załącznikach są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.  

Załącznik (obligatoryjny):  

1. Rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości 
                                                                   

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          …………..………………..………..………… 
                                                                                                             (podpis właściciela/ współwłaściciela)*   

 
*Zgłoszenia powinien dokonać właściciel nieruchomości, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność każdy ze 

współwłaścicieli powinien podpisać zgłoszenie. 



 

 

Pouczenie  
Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm 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. 

 

Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki, na której usytuowane jest 

drzewo/drzewa, niepodpisane, skierowane do niewłaściwego organu lub wniesione przez 

jednego ze współwłaścicieli bez pisemnej zgody pozostałych uznaje się za nieskuteczne.  Na 

jego podstawie nie jest możliwe usunięcie drzewa/drzew. 

 

Organ prowadzący postępowanie, w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru usunięcia 

drzewa dokonuje oględzin. 
 

Po dokonaniu oględzin Burmistrz Gminy Wołów w terminie 14 dni od dnia oględzin może, 

w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli 

organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 

 

Burmistrz Gminy Wołów może przed upływem terminu, o którym mowa powyżej wydać 

zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza 

możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Opłata skarbowa za 

wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. 

 

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin 

usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia o zamiarze usunięcia 

drzewa. 

 

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, 

a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej 

kary pieniężnej. 

 

 


