Radecznica, dnia ………………… r.
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

Wójt Gminy Radecznica
ul. B. Prusa 21
22-463 Radecznica

Wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Proszę o wydanie zgodnie z art. 83 oraz art. 86 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) zezwolenia na
usunięcie drzew i/lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości położonej w
miejscowości

………………………..

przy

ulicy

………………………,

nr

domu

………………………. obręb ew. ……………………… na działce nr. ……………………....
1. Gatunki i obwody pni drzew wnioskowanych do usunięcia (mierzonych na wysokości 130
cm od powierzchni ziemi)
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
2. Gatunek i powierzchnia zajęta przez krzewy wnioskowane do usunięcia (w m2):
…...................................................................................................................................................
3.Przyczyna zamierzonego usunięcia
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
4. Planowany termin usunięcia
…………………………………………………………………………………………………….
5. Usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej: (2)
TAK –  NIE - 


Jednocześnie oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233
Kodeksu Karnego, za składanie fałszywych zeznań, że występując w charakterze
wnioskodawcy w niniejszej sprawie, posiadam następujący tytuł prawny (3):
…………………………………………………………………………………………...………..

do władania nieruchomością, na której rosną drzewa i/lub krzewy stanowiące przedmiot
wniosku.
Do wniosku należy dołączyć:
zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzew i/lub krzewów (4)
rysunek lub mapę określającą usytuowanie danego drzewa lub krzewu w stosunku do
granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych (5) na tej
nieruchomości
 oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (6)
 projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew lub krzewów, o ile są
planowane (rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z informacją
o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich
wykonania)

Uwaga!
W przypadku istnienia współwłaścicieli gruntu powyższej nieruchomości wymagany jest
podpis każdego z nich

................................................................
podpis wnioskodawcy/ów/
Wyjaśnienia, informacje dodatkowe:
W przypadku, gdy z jednej karpy korzeniowej wyrasta więcej niż jeden pień, pomiaru
obwodu dokonuje się dla wszystkich pni oddzielnie. Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości
poniżej 130 cm każdy z przewodników traktuje się jako odrębne drzewo. Jeżeli drzewo na
wysokości 130 cm nie posiada pnia – pomiaru dokonuje się bezpośrednio poniżej korony
drzewa.
(2) Należy znakiem zaznaczyć właściwe pole wyboru.
(3)
Tytuł prawny posiadania nieruchomości wynikać może np. z prawa
własności/współwłasności, użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu i in.
(4)
Załącznik nie jest wymagany, w przypadku wniosku składanego przez:
użytkownika wieczystego,
spółdzielnię mieszkaniową,
wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością
wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
zarządcę
nieruchomości
będącej
własnością
Skarbu
Państwa,
posiadacza
nieruchomości
o
nieuregulowanym
stanie
prawnym.
(5) W przypadku, gdy wycinka związana jest z realizacją inwestycji, dla której wymagany jest
projekt zagospodarowania działki lub terenu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane, do wniosku dołączyć należy ww. projekt, sporządzony przez projektanta
posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane;
(6) Załącznik wymagany w przypadku wniosku składanego przez spółdzielnię mieszkaniową lub
zarząd wspólnoty mieszkaniowej.
(1)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wycinka drzew i krzewów
W związku z realizacją wymogów 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, tzw. „RODO”) zgodnie z art. 13 ust.1 i 2, informujemy o
zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Radecznica i o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Radecznicy jest Wójt Gminy
Radecznica z siedzibą w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica, tel. 84 681 80 01, email:
sekretariat@gminaradecznica.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez
adres poczty elektronicznej: iod@gminaradecznica.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Gminę obowiązków
wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z
późn. zm.). Dane będą przetwarzane w celu obsługi wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzewa lub krzewu / zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów
wskazanych w pkt. 3, nie krócej jednak, niż przez okres wskazany w przepisach wykonawczych do
ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz
prawo do ich sprostowania
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
9. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa,
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą
wykorzystywane do profilowania oraz nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej

