
..........................................................                      ...................................., dnia ...........................
(imię/imiona nazwisko, adres lub nazwa i siedziba                                       (miejscowość)                                            
         wnioskodawcy/wnioskodawców)

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

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

tel. ...........................................

          Wójt Gminy Gizałki
ul. Kaliska 28
63-308 Gizałki

W N I O S E K
o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów* rosnących na działce nr .................

..........................  położonej  w miejscowości  ......................................................................................

obręb ......................................................................................., arkusz mapy .................

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, stosownie do art. 233 kodeksu
karnego,  oświadczam,  że  jestem  właścicielem,  użytkownikiem  wieczystym,  dzierżawcą,  najemcą,
użytkownikiem* gruntu, na którym rosną drzewa/krzewy* do planowanego usunięcia.

Wykaz drzew do usunięcia:
(obwód pnia należy zmierzyć na wysokości 130 cm z dokładnością do 1 cm)

gatunku .......................................................... sztuk .......... o obwodach pnia (w cm): ........................

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

gatunku .......................................................... sztuk .......... o obwodach pnia (w cm): ........................

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

gatunku .......................................................... sztuk .......... o obwodach pnia (w cm): ........................

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

gatunku .......................................................... sztuk .......... o obwodach pnia (w cm): ........................

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

Wykaz krzewów do usunięcia:

Gatunek krzewów: ..........................................................................................................................

Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy (w m2) : .............................................

Miejsce, na którym rosną drzewa lub krzewy do zamierzonego usunięcia: 

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

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

Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów:

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

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

Termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów  (na przykład: po uzyskaniu zezwolenia, do
końca bieżącego roku, do końca marca następnego roku, itp.):

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



Oświadczam,  że  usunięcie  drzew/krzewów*  wynika/nie  wynika*  z  celu  związanego
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Oświadczam,  że  planuję/nie  planuję* wykonanie/a  nasadzeń  zastępczych  w  zamian  za
usuwane drzewa/krzewy* (w przypadku, gdy nasadzenia zastępcze są planowane, do wniosku należy
dołączyć  projekt  planu nasadzeń 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).

* niepotrzebne skreślić

                                                                                          ......................................................
                                                                                                                   (podpis wnioskodawcy/ów)

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

Załączniki:                                                                                           

1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów
budowlanych.

2. Projekt  zagospodarowania działki  lub terenu w przypadku realizacji  inwestycji, dla której  jest  on wymagany
zgodnie  z  ustawą  Prawo  budowlane,  wykonany  przez  projektanta  posiadającego  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  określający  usytuowanie  drzewa lub  krzewu w odniesieniu  do  granic  nieruchomości  i  obiektów
budowlanych istniejących lub projektowanych.                                            

3. Zgoda właściciela, jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem.

4. Projekt planu nasadzeń zastępczych, jeżeli są planowane.

POUCZENIE:
Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie:

 drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
- 80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
- 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
- 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew,

 drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
(niezależnie od obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewów),

 drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków lub na terenach zieleni,

 krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
 krzewów  na  terenach  pokrytych  roślinnością  pełniącą  funkcje  ozdobne,  urządzoną  pod  względem

rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi
publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

 
KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Gizałkach jest Wójt
Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki. 

2. Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  jest  Pani  Ewa  Galińska,  tel.  531 641  425,  e-mail:
inspektor@osdidk.pl.

3. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek praw-
ny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-
dy, dotyczącym rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe
mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług
technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie  oraz realizację zadań
statutowych i ustawowych Urzędu Gminy. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

mailto:inspektor@osdidk.pl


5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Okres,  przez  który  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  –  zgodnie  z  przepisami  ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancela-
ryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archi-
wów zakładowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich spro -
stowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do prze-
noszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgo-
dy, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania da-
nych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew         i
krzewów.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wyko-
rzystywane do profilowania. 

…....…......……………...............…………………….
                                                                                                             (data i czytelny podpis)


