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……………….., dnia ……………..r.
Wnioskodawca – Właściciel nieruchomości na której rosną drzewa:
.................................................................................
(imię i nazwisko, lub nazwa jednostki organizacyjnej)

.................................................................................
(adres)

.................................................................................
( tel. kontaktowy, adres e-mail)*

Oznaczenie pełnomocnika (jeżeli jest ustanowiony):
................................................................................
(imię, nazwisko)

.................................................................................
(adres)

.................................................................................
(tel. kontaktowy, adres e-mail)*

Pozostali właściciele nieruchomości, na której rosną drzewa (jeżeli występują):
.................................................................................
(imię i nazwisko, lub nazwa jednostki organizacyjnej)

.................................................................................
(adres)

.................................................................................
(tel. kontaktowy, adres e-mail)*

BURMISTRZ SŁUBIC
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
1.Wnoszę o wydanie zezwolenia na usunięcie z terenu nieruchomości:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(dokładny adres nieruchomości, nr geodezyjny działki i obrębu)

Lp.

Gatunek drzewa/ krzewu

Obwód pnia mierzonego na wys. 130 cm od
podłoża

1.
2.
3.
4.
(w przypadku większej ilości drzew, należy dołączyć załącznik z wykazem)
W przypadku gdy na wysokości 130cm drzewo posiada kilka pni:
- obwód każdego z tych pni,
-gdy nie posiada na tej wysokości pnia - obwód mierzony bezpośrednio poniżej korony.

2.Wielkość
powierzchni,
z
której
zostaną
usunięte
krzewy:
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
3.Przyczyna
zamierzonego
usunięcia
drzewa
lub
krzewu:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
4.Wskazanie, czy zamierzone usunięcie drzewa lub krzewu wynika z celu związanego
z prowadzeniem działalności gospodarczej:
□TAK

□ NIE

5.Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu (dzień-miesiąc-rok):
do dnia ...................................
6.Oświadczam, że wnioskodawca planuje/nie planuje (właściwe podkreślić)
wykonanie nasadzeń zastępczych.
Miejsce
posadzenia
nowych
drzew
(oznaczenie
nieruchomości):
…………………………………………………………………………………………………..
Gatunki drzew do nasadzeń zastępczych:
………………………………………………..…………………………………………………
Deklarowana data posadzenia:
…………………………………………………………………………………………………..
7.Świadom odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 ustawy Kodeks karny za
składanie fałszywych zeznań, oświadczam że:
□do nieruchomości, wskazanej w pkt 1, wnioskodawcy przysługuje tytuł prawny
w postaci: ......................................................................................................w udziale:
................................
□wnioskodawcy przysługuje prawo własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1
ustawy Kodeks cywilny..................................................................................................
w udziale:.............

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

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie
o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2. Rysunek, mapę lub 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

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. Oznaczenie drzew lub
krzewów przeznaczonych do usunięcia wykonać w formie inwentaryzacji zieleni (wszystkich
drzew i krzewów) występującej na terenie objętym inwestycją z określeniem:
a) gatunków drzew i krzewów,
b) obwodu pni na wysokości 130 cm od ziemi, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo
• posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
• nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa
c) wysokości drzew i zasięgu ich koron,
d) powierzchni porośniętej krzewami w m2,
e) stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy wraz z zaznaczeniem drzew i krzewów
przeznaczonych do usunięcia (wycinki lub przesadzenia) na mapie.
Inwentaryzacja winna zawierać część opisową oraz graficzną na kopii aktualnej mapy
zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania i uzbrojenia działki lub terenu zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935).
Oznaczenia drzew i krzewów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-01027:2002 - Rysunek
budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu
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
Zgoda właściciela nieruchomości na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał), jeżeli
posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, ani jego wieczystym użytkownikiem. Wymóg
uzyskiwania zgody właściciela nie dotyczy zarządców nieruchomości będących własnością
Skarbu Państwa, posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, spółdzielni
mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, w których właściciele lokali powierzyli zarząd
nieruchomością wspólną zarządowi. W przypadku, gdy drzewa i krzewy rosną na terenie
zarządzanym przez jednostki miejskie, zgodę od tych jednostek na usunięcie kolidujących
drzew i krzewów
Zgoda właściciela terenu (oryginał) w zakresie usytuowania przesadzanych lub posadzonych
w zamian drzew lub krzewów z zaznaczeniem ich na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmującej projekt zagospodarowania działki lub terenu1
Oświadczenie o udostępnieniu informacji o poinformowaniu członków spółdzielni, właścicieli
budynków, lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami
spółdzielni którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a zarząd wspólnoty – członków
wspólnoty o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu,
wyznaczające co najmniej 30 dniowy termin na zgłoszenie uwag. (zgodnie z art. 83 ust 4. Dz.
U. 2020 poz. 55.)2
Projekt planu na podstawie art. 83b ust. 1 pkt. 9 ustawy o ochronie przyrody
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 dnia27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska
b. przesadzenia drzewa lub krzewu wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu
zagospodarowania i uzbrojenia działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub
odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania
Pełnomocnictwo3
Zdjęcie drzew lub krzewów (szt. ...........) 4

dotyczy przypadków, gdy drzewa lub krzewy są sadzone na działce, do której inwestor nie posiada tytułu prawnego
jeżeli wnioskodawcą jest spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa
3
wymagane w przypadku działania przez pełnomocnika
4
opcjonalnie
1
2

Pouczenie:
1) Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być wyłącznie
osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone
do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być
uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa (art. 33 § 1, 2, 2a, 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego).
2) Zgodnie z art. 49 § 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 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
Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której UM Słubice uzyska dane osobowe
Na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie 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 95/48/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych
osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Burmistrz Słubic, Słubice 69-100, ul. Akademicka 1, e-mail: slubice@slubice.pl tel.: +48 95 737
2000.
2. Inspektor ochrony danych [IOD]:, adres do korespondencji: inspektor@cbi24.pl
3. Cel przetwarzania: rozpatrzenie wniosku w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów (podstawa prawna: art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – tekst jednolity Dz.
U. z 2018r. poz. 142, ze zm.). ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych
osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka
okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele
zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza
jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie
z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania
danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie
poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie
poinformowana/y.
6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu
o otrzymane dane osobowe.
7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie:
− z realizacją właściwej procedury administracyjnej, w tym również nadzwyczajnych trybów
postępowania,
− kontrolą realizacji procedury administracyjnej,
− przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Słubice (art. 15
RODO)
− żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
− żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia
zapomnianym”,
− żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),

−

żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie
do innego administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się
na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
9. Na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.:
22 531 03 00, skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych
z RODO.

………………………………………………
zapoznałem się, data i podpis
(podpis wnioskodawcy/osób umocowanych do reprezentowania wnioskodawcy)

