………………………………………

Zawonia, dn.….……….20….…..r.

Imię i nazwisko/nazwa posiadacza nieruchomości

……………………………………………………………
Adres/siedziba

……………………………………………………………
…………………………………………………………….
Nr telefonu/e-mail

……………………………………………………………
Imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości

……………………………………………………………
Adres/siedziba

……………………………………………………………
…………………………………………………………….
Nr telefonu/e-mail

Wójt Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11, 55-106 ZAWONIA
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U. z 2020 roku, poz. 55 z późn. zm.) proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie
następujących drzew lub krzewów:

Lp.

Nazwa gatunku drzewa lub krzewu

Obwód pnia drzewa 1
mierzony na wysokości
130 cm [cm]
lub powierzchnia
porośnięta krzewami
[m2]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
gdy drzewo posiada kilka pni- podajemy obwód każdego z tych pni, a gdy na wysokości 130
cm drzewo nie posiada pnia- podajemy obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
1
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Na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a)
80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b)
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
c)
50 cm w przypadku pozostałych drzew
d)
drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego
zezwolenie i zgłoszenie nie jest wymagane.
1.

Miejsce usunięcia drzewa/ krzewu:
Drzewa/krzewy

wymienione

nr.................................................

powyżej
AM

-

rosną

na

……...............

terenie
w

działki

miejscowości

......................................................przy ul. ............................................................
2.

Przyczyna usunięcia drzewa/krzewu
:……………………………………………………………………………………………….
....….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3.

Termin zamierzonego usunięcia drzew/a lub krzewu.
………………………………………………………………...............................................

4.

Usunięcie ujętych we wniosku drzew i/lub krzewów wynika / nie wynika z celu
związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. (właściwe zakreślić).

5. Rysunek (szkic) lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do
granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej
nieruchomości

…………………………………………
Podpis wnioskodawcy
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ZGODA WŁAŚCICIELA
Jako właściciel/e działki, na której rosną ujęte w powyższym wniosku drzewa i/lub krzewy
wyrażam/y zgodę na ich usunięcie.
…………………………………………
Podpis/y właściciela/i
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością – załącznik nr
1
2. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49§ 1
Kodeksu cywilnego- załącznik nr 2
3. Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przez Spółdzielnię Mieszkaniowązałącznik nr 3 a lub Wspólnotę Mieszkaniową- załącznik 3 b
4. Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie
uprawnienia budowlane projekt działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji,
dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą 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;
5. Projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych 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 w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
6. Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu jeżeli są planowane, wykonany w
formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz
informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i
planowanym terminie ich wykonania.
7. 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 ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 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.
8. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom
określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15
ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

Załącznik nr 1
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Oświadczenie wnioskodawcy
o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, składane w związku z treścią
art. 83b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością, usytuowaną
w miejscowości ………………………., działka nr………….. obręb …………………………
i jestem jej: właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą,
najemcą, inny (podać jaki) *:
……………….....……………………………………………………………………………….
Oświadczenie niniejsze składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań, wynikającej z treści art. 233 Kodeksu karnego.
Zawonia, …………… roku
…………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawonia z siedzibą, ul
Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, którą reprezentuje Wójt Gminy Zawonia.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, pana Marka Adamaszka, z którym można
kontaktować się mailowo iod@zawonia.pl lub telefonicznie +48 608 294 903 .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze wynikającego z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt
c 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).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę,
podmioty świadczące dla Administratora usługi: kuriersk prawne oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy
legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres przewidziany w instrukcji
kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych.
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 (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym jest Pan/Pani zobowiązana do ich
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania
nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

………….………………………………….
(miejscowość, data, podpis wnioskodawcy)
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