Kargowa, dnia ………………….………….

Burmistrz Kargowej
ul. Rynek 33
66-120 Kargowa

Wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Podstawa prawna art. 83, art. 83a, art. 83b, art. 83c, art.83e, art.83f, art. 84, art. 85, art.86, art. 87, art. 87a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.)

WNIOSKODAWCA:

Imię i Nazwisko; nazwa przedsiębiorstwa; Wspólnota Mieszkaniowa: ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………tel. …………………………….
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY:

Imię i Nazwisko; nazwa przedsiębiorstwa; Wspólnota Mieszkaniowa: ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………tel. ……………………….……
PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony):

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………….…tel. ………………………………
1. Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie
nieruchomości nr …………………………….… położonej w obrębie ………………………………………..……:
Lp.

Gatunek drzewa

Obwód pnia*

Lp.

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Gatunek drzewa

Obwód pnia*

* obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód
każdego z tych pni lub gdy nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na terenie
nieruchomości nr ……………………………….… położonej w obrębie ……………………………………….., które
zajmują powierzchnię ……………. m2:
Lp.

Gatunek krzewu

Pow. w m

2

Lp.

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Gatunek krzewu

Pow. w m

2

2. Teren, na którym rosną drzewa lub krzewy przeznaczony jest pod:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium lub ewidencji gruntów)

3. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew/krzewów:
...................................................................................................................................................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………...….………………..
4. Usunięcie ww. drzew lub krzewów nastąpi w terminie do: ……………………………………….………………….
5. W zamian za usunięte drzewa zobowiązuję się wykonać nasadzenia zastępcze:
………….. szt. na nieruchomości oznaczonej nr ……………… położonej w obrębie …………………..……………
gatunek: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……...
6. Przesadzenie/posadzenie nowych drzew lub krzewów nastąpi w terminie do: ………………….

Do wniosku dołączam:

□

rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia
budowlanego projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla
której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – określające
usytuowania drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
□ oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
□ oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49§ 1 Kodeksu
cywilnego
□ oświadczenie o wskazaniu czy usunięcie drzew lub krzewów wynika z celu związanego
z prowadzeniem działalności gospodarczej
□ oświadczenie, że spółdzielnia mieszkaniowa poinformowała w sposób zwyczajowo przyjęty
członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby
niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a
zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie
uwag;
□ Zgodę właściciela nieruchomości, w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem lub
użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz gdy wniosek nie jest złożony przez wspólnotę
mieszkaniową (w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi),
zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego żadnym z wyżej wymienionych podmiotów),
□ Projekt planu:
- nasadzenia zastępczego, rozumianego jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej
niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów,
stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy

- przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub
projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz pisemnej informacji o liczbie, gatunku lub
odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
□ Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku
realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawa z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz
postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony
środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub
została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.
□ Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom,
jeżeli zostało wydane.
□ Pełnomocnictwo i dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

.................................………………..
czytelny podpis wnioskodawcy

……………..……………………………………………….
czytelny podpis właściciela/i, współwłaściciela/i*

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
Pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k. k. za składanie fałszywych zeznań,
oświadczam, że jako wnioskodawca jestem/nie jestem właścicielem nieruchomości.

..................................................
(podpis)

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
Pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k. k. za składanie fałszywych zeznań,
oświadczam, że jako wnioskodawca prowadzę/nie prowadzę działalności gospodarczej.
Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów wynika/nie wynika z celów prowadzenia działalności
gospodarczej.

..................................................
(podpis)

Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49§1
Kodeksu cywilnego.
Pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k. k. za składanie fałszywych zeznań,
oświadczam, że posiadam tytuł prawny do własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu
cywilnego.

..................................................
(podpis)

Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku przez Spółdzielnię
Mieszkaniową lub Wspólnotę Mieszkaniową.
Pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k. k. za składanie fałszywych zeznań,
oświadczam, że w sposób zwyczajowo przyjęty zostały udostępnione informacje
o zamiarze złożenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu,
o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.
Ogłoszenie wywieszono w miejscu: …………………………………………………………………………………………..
w terminie: ………………………………………………………………….

..................................................
(podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kargowej z siedzibą w Urzędzie
Miejskim
w Kargowej (adres ul. Rynek 33 66-120 Kargowa telefon (68) 35 25 131)
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

