
  
GNiOŚ 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNI ĘCIE 
DRZEW/KRZEWÓW 

 
 
………………………………………    …………………....… dnia ………….........….. 
(Nazwisko i imię / nazwa i siedziba wnioskodawcy)              (Miejscowość) 

……………………………………... 

……………………………………... 
         (Adres wnioskodawcy)  

……………………………………… 

...... …………………………………   Burmistrz D ębna  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 
74-400 Dębno  

 
Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody wnoszę o wydanie zezwolenia na 
usunięcie niżej wymienionych drzew/krzewów:  

1) Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza  i właściciela  nieruchomo ści  
albo wła ściciela urz ądzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego 

…………………………………………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………………………………….………………........................ 

………………………………………………………………………………………………..……………....................... 

…………………………………………………………………………………………..…………………....................... 

………………………………………………………………………………………………..……………....................... 

…………………………………………………………………………………………..…………………....................... 

2) Nazwa gatunku  drzewa oraz obwód  jego pnia mierzony na wysoko ści 130 cm  
(w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: posiada kilka pni – należy podać obwód każdego z tych pni; 
drzewo nie posiada pnia – należy podać obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa) 

…………………………………………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………………………………….………………........................ 

………………………………………………………………………………………………..……………....................... 

…………………………………………………………………………………………..…………………....................... 

3) Nazwa gatunku krzewu oraz wielko ść powierzchni, z której zostanie usuni ęty 

…………………………………………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………………………………….………………........................ 

………………………………………………………………………………………………..……………....................... 

…………………………………………………………………………………………..…………………....................... 

4) Miejsce, na którym ro śnie wnioskowane drzewo/krzew  (należy wskazać numer ewidencyjny oraz 
obręb geodezyjny działki) 

…………………………………………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………………………………….………………........................ 

5) Przyczyna zamierzonego usuni ęcia drzewa/krzewu 

………………………………………………………………………………………………..……………....................... 

…………………………………………………………………………………………..…………………....................... 

………………………………………………………………………………………………..……………....................... 

…………………………………………………………………………………………..…………………....................... 

………………………………………………………………………………………………..……………....................... 

…………………………………………………………………………………………..…………………....................... 

………………………………………………………………………………………………..……………....................... 



6) Termin zamierzonego usuni ęcia drzewa/krzewu (dzień-miesiąc-rok) do dnia :  .................................... 

 

7) Wskazanie czy usuni ęcie drzewa/krzewu wynika z celu zwi ązanego z prowadzeniem działalno ści 

gospodarczej:             TAK               NIE  

8.1) Świadom odpowiedzialno ści karnej okre ślonej w art. 233 ustawy Kodeks karny za składanie 
fałszywych zezna ń* oświadczam, że do nieruchomo ści, wskazanej w pkt 4, wnioskodawcy 
przysługuje tytuł prawny w postaci: 

 
......................................................................................................... w udziale: ........................................ 
 
 

............................................................................. 

(podpis wnioskodawcy/osób umocowanych do reprezentowania wnioskodawcy) 

 

8.2) Świadom odpowiedzialno ści karnej okre ślonej w art. 233 ustawy Kodeks karny za składanie 
fałszywych zezna ń* oświadczam, że wnioskodawcy przysługuje prawo własno ści urz ądzeń,  
o których mowa w art. 49 § 1 ustawy Kodeks cywilny,  tj.: 

 

.............................................................................................. w udziale: .................................................... 
 

 
............................................................................. 

(podpis wnioskodawcy/osób umocowanych do reprezentowania wnioskodawcy) 
 

 
Do wniosku zał ączam: 

� zgodę właściciela nieruchomości  
nie dotyczy: użytkownika wieczystego nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych (w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi), 
zarządców nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz posiadaczy nieruchomości o 
nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących żadnym z wyżej wymienionych podmiotów; 

� zgodę/-dy pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (w przypadku współwłasności) 

� oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzewa lub krzewu (dotyczy tylko spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych); 

� załącznik graficzny, określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i 
obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości w postaci: 
� rysunek lub mapa, albo 
� projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie 

uprawnienia budowlane (w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane); 

� projekt planu (jeżeli są planowane): 

� 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  

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 o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez 
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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. 

� pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis poświadczony za 
zgodność z oryginałem – urzędowo bądź notarialnie); 

� dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł; 
 
* zgodnie z  art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm) 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. 
Przepisy § 1–3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy 
przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (§6). 
 
 
 
 

........…………………..…………… 
          (podpis wnioskodawcy/osób umocowanych do reprezentowania wnioskodawcy) 

 
 
 
 

 
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż: 

• Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Dębna; 

• Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu: rodo@debno.pl; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem, tj. na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 15 ust. 1 i następne ustawy o samorządzie gminnym; 

• Gmina Dębno przetwarza dane osobowe radnych, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania; 

• Gmina Dębno nie przetwarza szczególnych kategorii danych radnych; 

• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. 
z 2011, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów państwowych oraz ustawy o samorządzie gminnym; 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
Posiada Pani/Pan: 

• Prawo dostępu do danych osobowych; 

• Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO 

• Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO; 

• Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lub art. 9, ust. 2 lit. a RODO. 

• Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO; 

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

• Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania. 

 
 


