Wola Mysłowska, dnia …….………………..
(data: dd.mm.rrrr)

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
(imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza nieruchomości
albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego)

................................................................................
(nr telefonu)

WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA
21-426 Wola Mysłowska 57

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
1. Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów* wyszczególnionych
w tabeli:
Gatunek drzewa/krzewu
przeznaczonego
do usunięcia

miejscowość,
obręb,
nr działki

Obwód pnia drzewa
mierzony
na wysokości 130cm**

Ilość drzew przeznaczonych
do usunięcia (w szt.)
lub
powierzchnia z której zostaną
usunięte krzewy(w m2)

2. Oświadczam, że (zaznaczyć właściwe):

□ posiadam tytuł prawny władania nieruchomością,
□ wniosek składa wspólnota mieszkaniowa/zarząd wspólnoty mieszkaniowej,
□ posiadam prawo własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
(urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej lub urządzenia podobne)

3. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa i/lub krzewu:
……………………………………………….…………………………………………..…………………
…………………………………………………………………….……………………………..…..…….
……………………………………………………………….…………….……………………………….
4. Termin usunięcia drzewa i/lub krzewu: ……………………………………………………
(dzień, miesiąc, rok)
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5. Oświadczam, iż usunięcie ww. drzew lub krzewów (zaznaczyć właściwe):

□ wynika
□ nie wynika
z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań (zgodnie z art. 297 §1 Kodeksu karnego). Oświadczam ponadto, iż drzewa/krzewy
przewidziane do usunięcia znajdują się w granicach nieruchomości, które są mi znane. Jestem świadomy
konsekwencji prawnych celowego i świadomego wprowadzenia w błąd organu administracji
(zostałem o tym pouczony) i przyjmuję ewentualną odpowiedzialność natury materialnej i prawnej,
wynikającą z wady prawnej wydanej decyzji powstałej wskutek złożenia przeze mnie nieprawdziwych
informacji.
Oświadczam ponadto, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
we wniosku w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. oraz że zgodnie z 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) poinformowano mnie, że:
 administratorem moich danych osobowych jest Urząd Gminy Wola Mysłowska,
21-426 Wola Mysłowska 57, tel. (25) 754 25 16, e-mail: urzad@wolamyslowska.com.pl,
 administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych: 21-426 Wola Mysłowska 57, tel. (25) 754 25 16, e-mail: iod@wolamyslowska.com.pl
 dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności
Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska,
 odbiorcami danych osobowych będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania
Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska,
 dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z uwarunkowań technicznych
i prawnych – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym
w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska,
 przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
 podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa
(„wymóg ustawowy”) – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w
Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi,
 dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu),
nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,
Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska
dostępny jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska.

 ……..……………………. ……………….
Podpis wnioskodawcy***

* niepotrzebne skreślić
** w przypadku, gdy drzewo na wysokości 130 cm posiada kilka pni, należy podać obwód każdego
z tych pni, zaś w sytuacji, gdy na tej wysokości drzewo nie posiada pnia, podajemy obwód
bezpośrednio poniżej korony drzewa
*** w przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością, wymagane są podpisy wszystkich
współwłaścicieli, ponadto - jeżeli drzewo zlokalizowane jest na granicy geodezyjnej działek wymagana jest także pisemna zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości, którą dołączamy
do wniosku w formie oddzielnego oświadczenia lub formie podpisu na wniosku
(analogicznie jak w przypadku współwłaścicieli)
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Do wniosku należy dołączyć:
1. 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 1994 r. Prawo budowlane) określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
2. zgodę właściciela/współwłaściciela – jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub nieruchomość stanowi
współwłasność;
3. oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) jeżeli wniosek jest składany przez spółdzielnię mieszkaniową lub zarząd
wspólnoty mieszkaniowej;
oraz (jeżeli zachodzą przesłanki):
4.

5.

6.

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,
- 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;
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 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 odstępstwa od czynności podlegających 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 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 627 ze zm.), jeżeli zostało wydane.
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