
……………………….. dnia ……………..
(miejscowość)                                     (data)

                                                  Burmistrz Miasta Miasteczko Śl.
                                                  Rynek 8
                                                  42-610 Miasteczko Śl.

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW*

Na podstawie art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 55 ze zm.) wnoszę o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów*.

1. Imię,  nazwisko  i  adres  albo  nazwa  siedziba    wszystkich     posiadaczy  i  właścicieli  
nieruchomości,  (nr telefonu):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Drzewa/krzewy* do usunięcia:  

Lp. Nazwa gatunkowa
drzewa/krzewu

Miejsce
usunięcia

drzewa/krzewu
(nr działki

ewidencyjnej)

Obwód pnia mierzony w [cm] na wysokości 130 cm,
w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: posiada
kilka pni – obwód każdego pnia, nie posiada pnia –

obwód pnia bezpośrednio poniżej korony/

Powierzchnia krzewów w [m2]

1

2
3
4
5
6
7

3.Przyczyny zamierzonego 

usunięcia ....................................................................................................................................................

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

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

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

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

4. Termin usunięcia drzew/krzewów*: .......................................................................................



5. Informuję, że drzewa/krzewy*  są   nie są   (właściwe zakreślić) usuwane na cele związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.   

6.  Rysunek,  mapa 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 Prawa Budowlane) – określające
usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. 

projekt zagospodarowania należy dołączyć w przypadku inwestycji

                                                                    (miejsce na rysunek)

Załącznik:

o Jeżeli  planowane  są  nasadzenia  zastępcze,   do  wniosku  należy  dołączyć  projekt  planu  nasadzeń,
wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o
liczbie (nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia
usuwanych krzewów), gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie
ich wykonania. 

o Jeżeli  wnioskodawca  nie  jest  właścicielem  lub  użytkownikiem  wieczystym   nieruchomości  z  której
zamierza  usunąć drzewa lub krzewy,  do wniosku należy  dołączyć  pisemną zgodę jej  właściciela  na
usunięcie  drzew  lub  krzewów. Z  obowiązku  przedłożenia  zgody  właścicielskiej  zwolnione  są
spółdzielnie  mieszkaniowe,  wspólnoty mieszkaniowe  w których  właściciele  lokali  powierzyli  zarząd
nieruchomością wspólną zarządowi oraz zarządcy nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
a także posiadacze nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

o Jeżeli usunięcie drzew lub krzewów związane jest z inwestycją wymagającą decyzji o środowiskowych  
uwarunkowaniach przedsięwzięcia, do wniosku należy dołączyć ww. decyzję.

o Jeżeli  zostało  wydane  zezwolenie  w  stosunku  do  gatunków chronionych  na  czynności  podlegające  
zakazom, do wniosku należy dołączyć ww. zezwolenie. 

o Oświadczenie   o udostepnieniu informacji (dotyczy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych).

o Oświadczenie   o posiadanym prawie własności urządzeń o których mowa w art. 49§ 1 KC.

o Inne ……………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………….
(podpisy posiadacza nieruchomości)



O Ś W I A D C Z E N I E
o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Ja,  niżej  podpisany  oświadczam,  że  posiadam  tytuł  prawny  władania
nieruchomością  -  działki  położonej przy ul.  .....................................................
oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  jako  działka  o  nr
ewid.  .......................................................................................................................
.........

Tytuł prawny wynika z:    (właściwe zakreślić)
 Własności (podać nr księgi wieczystej)
 Współwłasności
 Umowy najmu/dzierżawy
 Inne  -

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

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

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z artykułu 233 
Kodeksu Karnego, prawdziwość zamieszczonych powyżej danych.

………………………    …………………………….
             ( miejscowość, data)                                                                                          (czytelny podpis)



Załącznik do wniosku z dnia  ……………….

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE WŁASNOŚCI URZĄDZEŃ
O KTÓRYCH

MOWA W ART. 49 §1* KODEKSU CYWILNEGO

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (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
do lat 3.”) 

Oświadczam,  że  posiadam  prawo  własności  urządzeń, o  których  mowa  w art.  49§  1*
Kodeksu cywilnego 
- wskazać rodzaj urządzenia 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

- wskazać lokalizację urządzenia – nr ewidencyjne działek oraz adres  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

którym to, zieleń wymieniona we wniosku z dnia ……………………………… zagraża 

prawidłowemu funkcjonowaniu.

……………………………                                                                                           …………………………
(miejscowość, data)                                                                                                        (pieczęć i podpis)

*Art. 49. § 1. 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.

.



Załącznik do wniosku z dnia ..……………

OŚWIADCZENIE  O UDOSTĘPNIENIU INFORMACJI

………………………………………………………………………………………………………………………
……

………………………………………………………………………………………………………………………
……

(nazwa i adres spółdzielni mieszkaniowej /zarządu wspólnoty mieszkaniowej*)

Oświadczam, iż zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia  16 kwietnia 2014 r.  o ochronie przyrody   (tj. 
Dz. U. 
z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.):

1. spółdzielnia mieszkaniowa  poinformowała w sposób zwyczajowo przyjęty, członków 
spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby 
niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują  spółdzielcze własnościowe  prawa  do 
lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenie na usunięcie drzewa lub  krzewu, 
wyznaczając co najmniej 30 – dniowy termin na zgłaszanie uwag*

2. zarząd  wspólnoty  mieszkaniowej  poinformował  członków wspólnoty  o  zamiarze  złożenia
wniosku o wydanie zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30
– dniowy termin na zgłaszanie uwag*

Niniejsze oświadczenie  dotyczy zieleni  wymienionej  we wniosku o wydanie  decyzji  na  usunięcie

drzew/krzewów z dnia…………………  o symbolu……………………………………..

Świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań (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 do lat 3.”)
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

........................................                                     ......................................
   (miejscowość, data)                                                                         (pieczęć i  podpis)

Uwaga:
Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

*niepotrzebne skreślić



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie            w związku z działalnością Urzędu podejmowaną na
podstawie ustawy z dnia                     8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713            z późn. zm.) i ustaw
prawa materialnego na podstawie których Urząd realizuje zadania zawarte w

ustawie o samorządzie gminnym)

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA

Administratorem jest:
Gmina Miasteczko Śląskie, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: 
um@miasteczko-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora: 
42-610 Miasteczko Śląskie ul. Rynek 8 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH

Administrator  –  powołał  inspektora  ochrony  danych  z  którym  może  się  Pani  /  Pan
skontaktować  poprzez  email:    iod@miasteczko-slaskie.pl  , lub  pisemnie  na  adres
siedziby  administratora.  Z  inspektorem  ochrony  danych  można  się  kontaktować  we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu:
1) ładu  przestrzennego,  gospodarki  nieruchomościami,  ochrony  środowiska

i przyrody oraz gospodarki wodnej; 
2)  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków

komunalnych,  utrzymania  czystości  i  porządku  oraz  urządzeń  sanitarnych,
wysypisk  i  unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych,  zaopatrzenia  w  energię
elektryczną i cieplną oraz gaz; 

4) działalności w zakresie telekomunikacji; 
5) lokalnego transportu zbiorowego;
6) ochrony zdrowia 
7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 
8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
9) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
10) edukacji publicznej; 
11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków

i opieki nad zabytkami; 
12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 
13) targowisk i hal targowych; 
14) zieleni gminnej i zadrzewień; 
15) cmentarzy gminnych; 
16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej

i  przeciwpowodziowej,  w  tym  wyposażenia  i  utrzymania  gminnego  magazynu
przeciwpowodziowego; 

17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych; 

18) polityki  prorodzinnej,  w  tym  zapewnienia  kobietom  w  ciąży  opieki  socjalnej,
medycznej i prawnej; 

19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do
działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania
aktywności obywatelskiej; 

20) promocji gminy; 
21) współpracy  i  działalności  na  rzecz  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów

wymienionych  w art.  3  ust.  3 ustawy  z  dnia  24 kwietnia  2003 r.  o  działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., 688 z późn.)

Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  na  podstawie  przepisów  ustawy  o  samorządzie
gminnym i innych ustaw określających realizację powyższych zadań.

ODBIORCY DANYCH W celu realizacji zadań wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym Pani/Pana dane
osobowe  mogą  być  udostępniane  zgodnie  z  przepisami  ustaw  szczególnych
określających realizację powyższych zadań służbom,  organom administracji  publicznej,
prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu
danych. 

PRZEKAZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO 

Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tylko w sytuacji jeżeli przepis
prawa  zobowiązuje  administratora  danych  do  ich  przekazania  i  za  pośrednictwem

mailto:iod@miasteczko-slaskie.pl
mailto:um@miasteczko-slaskie.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamryg44tmltqmfyc4mzwgu4tomrwgm


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie            w związku z działalnością Urzędu podejmowaną na
podstawie ustawy z dnia                     8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713            z późn. zm.) i ustaw
prawa materialnego na podstawie których Urząd realizuje zadania zawarte w

ustawie o samorządzie gminnym)

PAŃSTWA TRZECIEGO 
LUB ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ

organów wymienionych w tych przepisach lub bezpośrednio jeżeli przepis tak stanowi. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH

Dane  w  poszczególnych  referatach  będą  przetwarzane  tak  długo  jak  stanowi  przepis
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zasad działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  Pani/Pana  danych  oraz  prawo  żądania  ich
sprostowania,  a także danych osób,  nad którymi sprawowana jest  prawna opieka,  np.
danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO

Przysługuje  Pani/Panu  również  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
zajmującego  się  ochroną  danych  osobowych  w  państwie  członkowskim  Pani  /  Pana
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA 
DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do zbierane są bezpośrednio od Pana lub od organów, które realizują
ustawowe zadania z urzędu lub na Pani/ Pana wniosek.

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH

Obowiązek  podania  danych  osobowych  wynika  z  ustaw   szczególnych  określających
realizację powyższych zadań oraz z ustawy o samorządzie gminnym.

Informację  sporządzono  na  podstawie art.  13  i  14  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  (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) –  opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L

119/1 z dnia 04 maja 2016 r.

Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  obowiązkiem  informacyjnym
przewidzianym  w  art.  13  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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych),
zwanego w skrócie „RODO”.

……………………………………………

    Data i podpis


	WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW*
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