………………………………….
miejscowość i data

nr tel………………………………………..

Urząd Gminy Bodzechów
z/s ul. M. Reja 10
27-400 Ostrowiec Św.,
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

1. Imię, nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwa i siedziba posiadacza
nieruchomości:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________
2. Imię , nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwa i siedziba właściciela
nieruchomości albo właściciela urządzeń o których mowa a w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego (NIP, REGON w przypadku przedsiębiorstwa)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________
3. Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony)…………………................................
…………………………………………………………………………………..

4. Miejsce (miejscowość – obręb i numer ewidencyjny działki ) z którego
zostaną usunięte drzewa lub krzewy

___________________________________________________________
___________________________________________________________
5. Termin usunięcia przedmiotowych drzew lub krzewów do dnia__________
6. Czy usunięcie drzew lub krzewów wynika z celu związanego z
prowadzeniem działalności gospodarczej : tak/nie (niewłaściwe skreślić)

___________________
podpis wnioskodawcy

7. Dane dotyczące drzewa lub krzewu
Lp. Nazwa
Liczba drzew Obwód
drzewa
gatunku
lub
(obwód
drzewa
drzewa lub powierzchnia mierzymy
na
krzewu
zajmowana wysokości 130 cm)
przez krzewy
w m2
1

Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew,
krzewów

Numer i położenie działki, z której
zostaną usunięte drzewa lub
krzewy:

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Przesadzenie lub posadzenie nowych drzew lub krzewów nastąpi w terminie ………………………………

…………………………….
podpis wnioskodawcy

Załączniki:
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;. Numer drzewa w tabeli ma odpowiadać numerowi na mapie, rysunku, projekcie z lokalizacja drzew .
2) 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;
3) 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;
4) 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.
5) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których
mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
6) zgoda właściciela nieruchomości w przypadku gdy posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym lub oświadczenie o
udostępnieniu informacji o której mowa w art. 83 ust.4
7) pełnomocnictwo w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości , potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej z tytułu
udzielonego pełnomocnictwa
Informacja
1) W przypadku współwłasności wniosek podpisują również współposiadacze nieruchomości
2) W przypadku gdy drzewo na wysokości 130cm posiada kilka pni – podajemy obwód każdego z tych pni, w przypadku gdy nie posiada pnia na
wysokości 130cm – mierzymy obwód pnia bezpośrednio poniżej korony

Zgoda właściciela nieruchomości
(wypełnić w sytuacji gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości lecz posiada inny tytuł prawny (np. dzierżawa, trwały zarząd,
użytkowanie)
............................................................
/nazwisko i imię/
............................................................
............................................................
/adres/
Ja niżej podpisany/a jako właściciel nieruchomości stanowiącej działkę nr....................... położoną w miejscowości …………………….
oświadczam, że wyrażam zgodę na usunięcie przez Pana/Panią.....................................................................................................................
zam. .............................................................................................drzew lub krzewów wymienionych we wniosku po uzyskaniu zezwolenia
drzew/krzewów wymienionych we wniosku po uzyskaniu zezwolenia.
…………………………………………….

/podpis/
Pouczenie:
Wniosek dotyczy zezwoleń udzielanych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 142 ze
zm.)

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
1.Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………….
Osoby fizyczne: imię i nazwisko osoby,
Instytucja/firma: imię, nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej instytucję/firmę
2. legitymujący(a) się……………………………………………………………………………………………………………
Osoba fizyczna: numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)
Instytucja/firma: nie dotyczy
3. zamieszkały(a)……………………………………………………………………………………………………………………
Osoba fizyczna: (kod pocztowy) (miejscowość) (ulica, nr domu, nr mieszkania)
Instytucja/firma: (kod pocztowy) (miejscowość) (ulica, nr domu, nr mieszkania) NIP, REGON ………………………………...
oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością położoną w msc…………………………………………………
o nr ewidencyjnym działki………………………………………………………………………………………………………………
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

Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
W imieniu ………………………………………………………….z/s w …………………………………………………….
oświadczam że
………………………………………………………………………………………..

jest właścicielem urządzeń w postaci

…………………………………………………………………………….których funkcjonowanie zostało zagrożone przez
drzewa lub krzewy objęte wnioskiem o ich usunięciu z dnia …………………………………………………………………

Oświadczenie złożone w związku z art. 83b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Oświadczenie niniejsze składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z treści art. 233 Kodeksu
karnego.

msc. data

podpis.

Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której UG Bodzechów 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.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Bodzechów z/s ul. Reja 10, w Ostrowcu Świętokrzyskim (kod pocztowy: 27-400)

2.

Inspektorem Pana/Pani danych osobowych u Administratora jest DPO Anna Głowacka, e-mail: ido@ugb.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.
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.
ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie
Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z realizacją właściwej procedury administracyjnej oraz przepisami prawa upoważniającymi do zachowania
i archiwizacji pozyskanych danych.
Ma Pani/Pan prawo do:
żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO (w Urzędzie Gminy Bodzechów) (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).
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.

4.

5.
6.
7.
8.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Oświadczam iż zapoznałam/em się z treścią dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych
……………………………………………………………
czytelny podpis i data

