
                                                                                                     Lipka, dnia ............................................. 
................................................................. 
                   Imię i nazwisko 
 
 
………………………………………………….. 
 
 
............................................................................... 
 Adres lub siedziba posiadacza nieruchomości 
 
.............................................................................. 
                       Nr telefonu 

                                                                                        Wójt  Gminy  
                   Lipka 

 
 
 Zgłoszenie o zamiarze usunięcia  następującego gatunku drzew/krzewów: 
 
L.p. Gatunek drzewa lub 

krzewu 
Ilość sztuk Obwód pnia 

mierzony na wys.  
130 cm 

Wysokość 
[m] 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.     

6.  
 

   

 
Jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm nie przekracza: 
- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew  
Nie podlegają zgłoszeniu.  

 

Oświadczam, że ww. drzewa rosną na mojej działce o  nr ew. ...........................................        

obręb .......................................... na (nieużytki, grunty rolne, rów, inne) .................................................. 

Przyczyna usunięcia drzew lub krzewów .................................................................................................. 

Załączniki: 
- jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem to do wniosku dołącza się zgodę właściciela, 
- w przypadku wycinki drzew z działki stanowiącej współwłasność konieczna jest zgoda 
współwłaściciela, a z „miedzy”   zgoda sąsiada, 
- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. 
 
 

                                                                                ..................................................... 
                                                                                 Podpis 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

         Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe naszych klientów w celu realizacji czynności urzędowych. 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lipka. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia 

danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Szczegółowa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

osobowych znajduje się na stronie Urzędu Gminy w Lipce www.gminalipka.pl. W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się z Inspektorem 

ochrony danych poprzez adres e-mail: biuro@iodopila.pl. 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją. 

 
 
 

                                                                                      ……………………                            ……………………………………………..
                                                                 data                                                (podpis wnioskodawcy/ów) 
 

 


