
       Biała Podlaska, ………………………… 

…....................................... 
             (Nazwisko i imię) 

 

…………………………..    Wójt Gminy Biała Podlaska 

             (Adres zamieszkania)     ul. Prosta 31 

        21 – 500 Biała Podlaska 

…………………………..     

 

Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa 

 

Jako właściciel nieruchomości położonej w ………………………………………… 

na działce nr ……………., zgłaszam chęć wycięcia ……. szt. drzew/a.  

 

Do zgłoszenia załączono rysunek/mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. 

 

Zostałem uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 § 1 ustawy z 

06.06.1997 r. – Kodeks karny). Oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na 

budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana w części nieruchomości, na 

której rosło usunięte drzewo, wójt, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela 

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

 

         …………………..  
                                                        (podpis wnioskodawcy)  

 

Protokół z oględzin drzewa 

 

        Biała Podlaska, ………………….. 

 

Nazwa gatunku drzewa ………………………………….. 

 

Obwód pnia ustalony na wysokości 5 cm ……………………… 

 

W przypadku gdy drzewo na tej wysokości posiada kilka pni, obwody każdego pnia 

………………………………………………………………………………………...., 

nie posiada pnia, obwody pnia poniżej korony drzewa ……….. 

 

Wnioski …………………………………………………….. 

          ……………………. 

……………………………………………………………… 

          ……………………. 



KLAUZULA INFORMACYJNA (wycinka drzew) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, że: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Biała Podlaska z siedzibą w 

Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31. 

2) inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Biała Podlaska jest Pani Maja Fila adres e-mail: 

iod@gmina-bialapodlaska.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencji zgłoszenia zamiaru wycięcia 

drzewa na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2018 poz. 142, z późn. zm.) 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Urząd Gminy Biała Podlaska. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowe: 

 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

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

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 

zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa 

wydania zgody na wycięcie drzewa. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą również 

profilowane.  

 


