
...................................................................                                                             ............................,dnia......................
(imię, nazwisko /posiadacza nieruchomości)
(imię, nazwisko/ właściciela nieruchomości)

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

.............................................................
(adres/siedziba)

telefon..................................................              Wójt Gminy Przechlewo
ul. Człuchowska 26
77 - 320 Przechlewo

WNIOSEK

Proszę o zezwolenie na usunięcie drzew/-a lub krzewów/-u* z terenu nieruchomości 
położonej  

w ............................................................, numer ewid. działki ................., stanowiącej własność 
(adres/siedziba) 
.................................................................................... 
(imię i nazwisko/nazwa posiadacza/właściciela nieruchomości)

I. Dane dotyczące usuwanych drzew:
1. Liczba (w sztukach) ...............................................................................................................................
2. Gatunek ................................................................................................................................................
3. Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm,……………………………………………………………………………………
a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kila pni-obwód każdego z tych pni,
b)nie posiada pni - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa
II. Dane dotyczące usuwanych krzewów:
1. Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy [w m2]..........................................................
2. Gatunek.................................................................................................................................................
III. Informacje dodatkowe:
1. Miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew/krzewów*…………………………………………….

...................................................................................................................................................................
3. Wycinka drzew jest związana/nie jest związana* z prowadzeniem  działalności gospodarczej.
4. Planowane są nasadzenia zastępcze lub przesadzenia drzew lub krzewów……..   TAK/NIE*……………..

Załączniki do  wniosku:
1. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania  nieruchomością, 
2. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana,
3. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt 

zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, określające usytuowanie drzewa lub krzewu 
w odniesieniu do granic nieruchomości  i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości, 

4. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 
przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.

5. 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;

6. 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.

* niepotrzebne skreślić



Informacja o opłacie skarbowej.
Zwalnia się od opłaty skarbowej za zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów (podstawa prawna: Załącznik do ustawy z
dnia 16 listopada  2006 r.  o  opłacie  skarbowej  (Dz.  U.   Nr 225,  poz.  1635, ze zmianami)  – Wykaz przedmiotów opłaty
skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, część III Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) ust. 44, kolumna 4 pkt 6.
Opłata skarbowa – od pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (nie dotyczy upoważnień notarialnych) - 17 zł.

                                                                                                                  
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Przechlewo,  77-320 Przechlewo, ul. Człuchowska 
26.

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: mail: iodo@przechlewo.pl  ,    tel. 59 8334301.
3. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji   zadań  ustawowych  realizowanych  przez  Gminę

Przechlewo na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa,  np.  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  ustawy  Kodeks
postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o pracownikach samorządowych,
ustawy o strażach gminnych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz innych ustaw. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom  
i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu zadań gminy.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania
danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.

6. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu,  oraz  prawo  do  przenoszenia  danych  w  przypadkach  określonych
w przepisach RODO.

7. W przypadku  przetwarzania  danych  osobowych  na  podstawie  wyrażenia  zgody  przysługuje  Pani//Panu  prawo  do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania,  którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych;

9. Podanie  przez  Panią/Panią  danych  osobowych  jest wymogiem ustawowym. Jest  Pani/Pan zobowiązana/ny  do ich
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności
przez Administratora.  

10. Pana/Pani  dane  nie  będą  przetwarzane  w  procesie  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji  ani  procesie
profilowania.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

[    ] TAK     [    ]  NIE  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym
w sprawie  wydania decyzji  na wycinkę drzewa lub krzewów przez Wójta Gminy Przechlewo z siedzibą w Przechlewie,  
ul.  Człuchowska  26  77-320  Przechlewo,  jako  administratora,  zgodnie  z  ogólnym  rozporządzeniem  o  ochronie  danych
osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016r.  (RODO).  W  przypadku  wyrażenia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

………………………………………………………………..
                          (data, podpis)

mailto:iodo@przechlewo.pl


Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia

L.p. Nazwa gatunku drzewa Obwód pnia drzewa mierzonego 
na wysokości 130 cm [cm]

Przyczyny i termin zamierzonego 
usunięcia

....................., dnia ........................                                                                 .............................................................
(podpis osoby sporządzającej inwentaryzację)



Wykaz krzewów przeznaczonych do usunięcia

L.p. Nazwa gatunku 
krzewów

Wielkość powierzchni z 
której zostaną usunięte 
krzewy [ w m2]

Przyczyny i termin zamierzonego usunięcia

....................., dnia .....................                                                      .......................................................................... 
                                                                                                                                         (podpis osoby sporządzającej inwentaryzację)



OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM 
WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

Ja, niżej podpisany (a)  

.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem)

oświadczam,  że  posiadam  tytuł  prawny  władania  nieruchomością  położoną  w

………………......................,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  jako  działka

nr ............................................. w obrębie ewidencyjnym ..........................................................

wynikający z tytułu:

1) własności;

2) współwłasności;

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

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

.......................................................................................................................................................
(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres i wskazanie przysługujących udziałów )

3) użytkowania wieczystego

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

4) inne – (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia)……………………..

wynikający z następujących dokumentów potwierdzających powyższy tytuł prawny władania

nieruchomością…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...
(wskazanie dokumentu, z którego wynika tytuł prawny władania nieruchomością)

Świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  podanie  w  niniejszym  oświadczeniu  nieprawdy,
zgodnie z art.  233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych zamieszczonych powyżej.

.............................................     ....................................................
             (miejscowość, data)      (podpis)


	WNIOSEK

