……………………………
(miejscowość i data)
(nr rejestru organu właściwego
do wydania zezwolenia)
WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA/DRZEW/KRZEWU/ KRZEWÓW**
(podstawa prawna art. 83 ÷ 87 i art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.)

Wójt Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
DANE WNIOSKODAWCY
Imię i Nazwisko/ Jednostka………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………….....………...
Adres……………………………………………………………………………………………………….......
……..……...………………………………………………………………………………………………........
Nr telefonu.…..………………………………………………………………………………………….....…..
...

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu:
1. Nazwa gatunku drzewa, obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm (jeżeli rozwidla się na
wysokości poniżej 130 cm – obwód każdego z tych pni): …......................................................................... ...
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2. Nazwa gatunku krzewu, wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu w m²:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3. Oznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew (miejscowość, ulica, nr posesji, nr działki
geodezyjnej, obręb):
……………………………………………………………………………………………………………...….
………………………………………………………………………………………………………..........….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...............……….
4. Przyczyna usunięcia drzewa lub krzewu :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….......................................….
5. Czy wycinka jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….......................................….
6. Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu:
…………………………………………………………………………………………………….......………..
………………………………………………………………………………………………………......……..
7. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….......................….
…………………………………………………………………………………………………………….........
.............................................................................................................................................................................
8. Projekt planu nasadzeń/przesadzeń, jeżeli są planowane (liczba, gatunek, numer działki, termin
wykonania i mapa z lokalizacją): …...............................................................................................................
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….........................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................
Do wniosku dołączam:
1) zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu, jeżeli jest wymagana;
2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na usunięcie drzewa lub krzewu wszystkich współposiadaczy
nieruchomości;
3) pełnomocnictwo i opłatę skarbową w przypadku wniosku składanego przez przedstawiciela;
4) rysunek/mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i
obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych albo wykonany przez projektanta projekt
zagospodarowania działki w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany;
5) informacja o uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, jeżeli
drzewa lub krzewy kolidują z inwestycją wymagającą uzyskania ww. pozwoleń;
6) jeżeli nasadzenia/przesadzenia są zaplanowane – projekt planu przesadzeń/nasadzeń zastępczych, w
ilości nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub powierzchnia usuwanych krzewów, wraz z nazwą
gatunków oraz terminem wykonania;
7) w przypadku spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych oświadczenie
o udostępnieniu informacji mieszkańcom o zamiarze złożenia wniosku w sprawie wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa lub krzewu;
8) 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, oraz postanowienie
uzgadniające;
9) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, jeżeli zostało
wydane,
10) 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 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.
…...…………….…………..........…………
(podpis wnioskodawcy), właściciela nieruchomości

…...…………….…………..........…………
podpis współwłaściciela (-i) nieruchomości

Powyższe dane podaję świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK*
…………….……………………
(podpis wnioskodawcy)
UWAGA: W przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością większej ilości osób – wymagane są podpisy
wszystkich współwłaścicieli, w przypadku firmy – wymagane są podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
firmy (wg KRS) i\lub pełnomocnictwa.
* Art. 233. § 1. KK „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8”
** właściwe zakreślić
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na następnej stronie.
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Informacja o przetwarzaniu danych dla osób wnioskujących

Administrator danych

Wójt Gminy Rudna, z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 15, 59-305
Rudna

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

iod@rudna.pl, 728706901, 667941610
Czas
przechowywania

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku, wydanie
zezwolenia / postanowienia

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w
zw.:

5 lat

Na usunięcie drzew lub krzewów

•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
•Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody

5 lat

Archiwizacja danych

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w
zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach

5 lat

Odbiorcy

Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia:
•NSI Sp. Z O.O., Głogów, 67-200, Ul. Wierzbowa 7, Tel.
768358801

• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
Przysługujące Pani/Panu prawa

• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z
przepisów prawa i jest niezbędne do złożenia oraz rozpatrzenia
wniosku oraz wydanie zezwolenia / postanowienia w związku z
przedmiotową sprawą
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