……………………….………………………
miejscowość, data

……………………………………………….……….
wnioskodawca - w przypadku współwłasności z wnioskiem występują
wszyscy współwłaściciele nieruchomości

.…….…………………………………………………
adres

Wójt Gminy Stolno
……….………………………………………………
telefon (nieobowiązkowo)

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
na podstawie art. 83 ust.1, art. 83b ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze
zm.)

1. Lokalizacja nieruchomości, na której rośnie wnioskowana do usunięcia zieleń:
adres…………………………………………………………………………………………………
działka
nr……………………………………………………obręb…………………..…………………….
nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów – podać nr działki i obręb
2. Gatunki zieleni wnioskowanej do usunięcia:
(należy wymienić wszystkie drzewa, podając gatunek i obwód pnia w cm osobno dla każdego drzewa, zmierzony na wys.
130 cm od podstawy pnia lub gatunek i powierzchnię zajmowaną przez krzewy w m2. Jeżeli drzewo rozwidla się na wys.
poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jak odrębne drzewo a ich obwody podaje się we wniosku. Natomiast, gdy korona
drzewa znajduje się poniżej 130 cm należy podać obwód pnia mierzony tuż pod koroną).

Wykaz drzew:
Lp.

Nazwa gatunku

Obwód pnia drzewa na
wys.130 cm
(cm)

Nr działki / obręb

Nazwa gatunku

Pow. krzewu (m2)
w rzucie poziomym

Nr działki / obręb

Wykaz krzewów:
Lp.

3. Przyczyna usunięcia ww. drzew/ krzewów:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Miejsce, na którym rosną ww. drzewa/krzewy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(wg aktualnego położenia/korzystania z nieruchomości: np. zabudowa jednorodzinna, działka budowlana, nieużytki, park,
zieleniec, pas drogowy drogi publicznej, inne)

5. Termin usunięcia zieleni do ……………………….… - podana data określa termin ważności
zezwolenia
(dzień-miesiąc-rok)

6. Usunięcie ww. zieleni wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej:
□ tak
□ nie
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Załączniki wymagane:
a) 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.
b) Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia
budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której
jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane- określające usytuowanie
drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub
projektowanych na tej nieruchomości.
c) Pisemną zgodę właściciela (oryginał), w przypadku gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości na
usunięcie zieleni (nie dotyczy użytkowników wieczystych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot
mieszkaniowych, zarządców nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym) /art. 83 ust. 2 i 3 ww. ustawy o ochronie przyrody/
d) Zgodę pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (oryginał) na usunięcie drzew lub krzewów w
przypadku występowania współwłaścicieli nieruchomości
e) oświadczenie o udostępnieniu informacji mieszkańcom o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew lub krzewów, o której mowa w art. 83 ust. 4 ww. ustawy o ochronie przyrody – dotyczy
spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządów wspólnot mieszkaniowych
f) 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 lub
• 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.
g) 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 03. października 2008 o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o 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
h) 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, jeżeli zostało wydane
i) w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości - pełnomocnictwo imienne upoważniające do
zaciągania zobowiązań finansowych – 17 zł opłata skarbowa /do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu
opłaty/
Załącznik dodatkowe - nie wymagane
Poza wymaganiami wynikającymi z art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
dołączam dokumentację fotograficzną - ………… szt. fotografii.

………….……………………………………………
czytelny/e/ podpis/y/ wnioskodawcy/
wnioskodawców lub pełnomocnika

KLAUZULA INFORMACYJNA
zgłoszenie/wniosek zamiaru usunięcia drzewa
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
informujemy, iż
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych
Gminy Stolno Możesz się z nim kontaktować w następujący osobowych został także powołany inspektor
sposób: listownie na adres siedziby: 86-212 Stolno, Stolno ochrony danych, z którym możesz się kontaktować
112, e-mailowo: sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 56 wysyłając e-mail na adres: iod@stolno.com.pl .
677 09 00.
1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz ustawy 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest przyjęcie i rozpatrzenie wniosku lub
zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa,
2) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do
przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz
administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej
sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne
2. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. organy nadzoru inne
organy kontrolne, podmioty świadczące usługi bankowe, telekomunikacyjne, inne podmioty, gdy
wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Twoje dane będą również ujawnione pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do
wykonywania przez nich obowiązków.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora
tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne, jednakże
przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym
również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji
dokumentacji i tak:
1) 5 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych,
2) do przedawnienia roszczeń,
3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie
dłużej jednak niż do czasu, do czasu wskazanego w ppkt. 1.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były
przetwarzane;
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
e) zgodnie z art. 2a § 3 KPA wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie
wpływa na tok i przebieg postepowania.
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych
dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
5. Podanie Twoich danych:
1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich
danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego
zobowiązują go przepisy prawa,
2) w zakresie, gdzie wyrażono zgodę jest dobrowolne, która może być cofnięta w dowolnym momencie.
6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – ul. Stawki 2 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie
profilowania.
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych

