
                                                                                                                                                        

 

……………………………………... ………………….dnia……………….. 

/imię i nazwisko/ 

 

……………………………… 

/adres/ 

 

……………………………… 

/telefon/                                           URZĄD MIEJSKI  

w Łochowie 

Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie niżej wymienionych drzew /krzewów/ 

z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki ................... , położonej 

we wsi ............................................. Gm. Łochów, a mianowicie: 

- gatunek drzew /krzewów/, ilość sztuk 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

- obwody pni na wysokości 1,3 m lub pow. krzewów odpowiednio:  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

- przeznaczenie terenu ……………………………………………………………………………….. 

 

- przyczyn usunięcia…………………………………………………………………............................ 

 

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

  

- zamierzony termin usunięcia ………………………………………………………………………... 

 

- tytuł prawny władania nieruchomości albo imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                          ……………………………………………… 

                                                                                                                   /podpis/ 
Załączniki: 

1. Tytuł prawny do władania nieruchomością, bądź oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości. 

2. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, projekt 

zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawa z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. 

3. Projekt planu: 

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba 

usuwanych drzew lub powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa 

i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 

b) przesadzenia drzew lub krzewów – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu 

zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzewa lub krzewu oraz miejscu i 

planowanym terminie ich wykonania. 

 



 

 

Klauzula informacyjna RODO  
Prowadzenie postępowań w sprawie wycinki drzew 

 
 

1. W związku z treścią art. 13 oraz art. 14 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. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych 
osobowych jest Gmina Łochów, reprezentowana przez Burmistrza Łochowa, mająca swoją siedzibę przy Al. 
Pokoju 75, 07-130 Łochów, tel. (25) 64 37 806. 

2. Administrator na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu 
nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Jest nim Pan Marek Cendrowski, z którym można 
kontaktować się pod adresem mail: iod@gminalochow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń 
oraz wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew. 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 
10). 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ wynika z przepisów prawa, podanie 
dodatkowych danych np. kontaktowych jest dobrowolne. 

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętego celu, które 

obejmują imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer działki, numer telefonu, dokument potwierdzający dane 

właściciela działki.  
7. W szczególnych sytuacjach na podstawie przepisów prawa Administrator przekazuje Państwa dane osobowe 

uprawnionym do ich uzyskania instytucjom, może powierzyć Państwa dane innym podmiotom na podstawie 
umowy powierzenia danych świadczących usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.  

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 
dla jakiego zostały zebrane (5 lat) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do 
chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody. 

9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: 

 dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

 żądania sprostowania danych osobowych, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres 

Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod@gminalochow.pl 
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie 

Państwa danych osobowych. Organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
14. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz 

potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę 
Administratora danych prowadzącą przetwarzanie oraz inspektora ochrony danych. 

 

 

 

 


