miejscowość, data …………………………………….
Zarejestrowano:
WÓJT GMINY
Legnickie Pole

Art. 83 ust. 1, art. 83a, art. 83b, art. 86 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 142 z późn. zm.).
WNIOSEK O WYDANIE
ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
WNIOSKODAWCA:
Imię i nazwisko, nazwa posiadacza nieruchomości, właściciela urządzeń o których mowa
w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania, siedziba
…………………………………………………………………………………………………
nr telefonu ………………………………………………………………………………………
PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony):
Imię i nazwisko, nazwa
…………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania, siedziba:…………………………………………………………………..
.................………………………………………………………………………………………..
nr telefonu ………………………………………………………………………………………

WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ
DRZEWA LUB KRZEWY:
Imię, nazwisko, nazwa i adres zamieszkania, siedziba
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1.Oznaczenie terenu na którym rosną drzewa lub krzewy:
Teren położony w miejscowości …………………...…przy ul…………………………………
obejmujący nieruchomość/nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działka
nr:……………… obręb ……………………………., gmina ………………………………….

2. Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia:
- Krzewy zajmujące powierzchnię ................ m2, niżej podanych gatunków:
Lp.
1
2
3

Gatunek

Pow. w m2

Lp.
4
5
6

Gatunek

Pow. w m2

- Drzewa:
…szt. sztuk drzew niżej podanych gatunków o obwodach zmierzonych na wysokości 130 cm
od powierzchni gruntu, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
- posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
- nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Gatunek

Obwód

Lp.
7
8
9
10
11
12

Gatunek

Obwód

3. Miejsce zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Wskazanie czy usunięcie drzew wynika z celu związanego z prowadzeniem
działalności gospodarczej
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
5.Przyczyna usunięcia drzew lub krzewów:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
6.Termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów :
……………………………………………
(określić datę)

..........................................................
podpis wnioskodawcy(ów)/pieczątka firmy

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU * niepotrzebne skreślić

-

5.

6.

7.
8.

1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo
oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art.
49 § 1 Kodeksu cywilnego (Urządzenia służące do doprowadzania lub
odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia
podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w
skład przedsiębiorstwa). Oświadczenia składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2. Pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości wraz
z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17zł), chyba że
przysługuje zwolnienie od opłaty skarbowej.
3. Rysunek lub mapę - określające usytuowanie drzewa lub krzewu
w
odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub
projektowanych na tej nieruchomości.
4. Projekt planu:
a) 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 lub
b) 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*.
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 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 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*.
Zgodę właściciela nieruchomości (oryginał) na usunięcie drzew lub krzewów jeżeli
posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości*.
Zgodę pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (oryginał) na usunięcie drzew
lub krzewów w przypadku występowania współwłaścicieli nieruchomości*.

........................................................
..
Podpis wnioskodawcy(ów)/pieczątka firmy

OŚWIADCZENIE
o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
lub
o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
Pani/Pan. ………………………………….…………zam.……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
legitymująca(y) się dowodem tożsamości o numerze ………………………………………...
wydanym przez ………………………………………………………………………………..
świadoma(y) odpowiedzialności karnej za fałszywe składanie zeznań na podstawie art. 233
kodeksu karnego
oświadczam, że
posiadam następujący tytuł prawny władania działką(ami)
nr ………………………………………obręb…………………………………………………
gmina ……………………………………………………………………………………...…..
/zaznaczyć właściwe/
własność
współwłasność
użytkowanie wieczyste
współużytkowanie wieczyste
trwały zarząd
umowa dzierżawy
umowa użyczenia
inne.................................................
……………………………………
podpis wnioskodawcy(ów)/pieczątka firmy

sieć..….....................................................................................................................przechodząca
przez działkę(i) nr….............................obręb...................... przy ul.............................................
jest własnością...............................................................................................................................

…………………………………………
podpis wnioskodawcy(ów)/pieczątka firmy

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Legnickie Pole (59-241 Legnickie Pole,
ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1), zwany dalej Administratorem.
2. W Urzędzie Gminy Legnickie Pole Inspektorem ochrony danych jest Pan Mariusz Kania z którym można
skontaktować się przez e-mail: iod@centrumbip.pl. Inspektor czuwa nad bezpieczeństwem Państwa
danych osobowych w urzędzie.
3. Aby przetwarzać Państwa dane osobowe musi być do tego podstawa prawna. W zdecydowanej
większości przypadków nasz urząd będzie przetwarzał dane osobowe bo jest to niezbędne do wykonania
obowiązku prawnego. Na takie przetwarzanie nie jest wymagana Państwa zgoda bo konkretny przepis
ustawy na to zezwala (art.6 ust. 1 pkt. c. RODO). Nasz urząd zawiera wiele różnych umów i też w tym
przypadku możemy zbierać dane osobowe i nie jest do tego wymagana odrębna zgoda. Określa to art.6
ust. 1 pkt.b. RODO. Czasami może się zdarzyć, że będziemy prosili Państwa o zgodę na przetwarzanie
takich danych osobowych. Taka zgoda może być w każdej chwili przez Państwa wycofana.
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody określa art. 6 ust. 1 pkt. a. RODO. Rozróżniamy
też dane szczególnych kategorii (są to dane: pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach
politycznych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, przynależność do związków
zawodowych, przetwarzaniu danych genetycznych, danych biometrycznych, dane dotyczące zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej). Co do zasady przetwarzanie takich danych jest zabronione ale
czasami może się zdarzyć, że będziemy potrzebowali takich danych aby załatwić Państwa sprawę. Takie
dane możemy również przetwarzać i określa to art. 9 ust. 2 pkt. b, g, h RODO. Możemy też wyjątkowo
przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie naruszeń prawa lub wyroków skazujących. Określa to
art. 10 RODO.
4. Państwa dane możemy też przekazywać innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa (np.
Policja, NIK, RIO) lub innym osobom, jeżeli wykażą swój interes prawny aby takie dane utrzymać. Dane
też przekazujemy podmiotom z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
5. Nie przewidujemy aby Państwa dane osobowe przekazywać do państw trzecich (czyli poza Unię
Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy).
6. Dane osobowe, które Państwo zostawili w naszym urzędzie muszą być przechowywane w archiwum.
Jest to określone przepisami i okres przechowywania tych danych reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz
Akt Organów Powiatu i Starostw Powiatowych.
7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. W żaden sposób nie będziemy profilować Państwa danych osobowych.
10. Posiadają Państwo:
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
c) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
11. Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych prze nasz urząd przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z informacją
…..………………………………………………
(data i podpis)

