................................................
(miejscowość, data)

................................................
(Imię i nazwisko)

................................................
................................................
(Adres zamieszkania)

................................................
(Telefon kontaktowy)

Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4
88-170 Pakość
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE
DRZEW LUB KRZEWÓW
Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z nieruchomości położonej w:
........................................................................................................................................................
(adres nieruchomości, nr działki)

1. Dane dotyczące ilości i gatunków drzew/krzewów:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. Obwód pni

(mierzony na wysokości 130 cm drzewa, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni –

obwód każdego z tych pni, gdy drzewo na wys. 130 cm nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa):

........................................................................................................................................................
3. Wielkość powierzchni porośniętej krzewami (podany w m2):
........................................................................................................................................................
4. Miejsce, przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzew/krzewów:
........................................................................................................................................................
5. Czy usunięcie przedmiotowych drzew/krzewów wynika z celu związanego z prowadzeniem
działalności gospodarczej?

TAK / NIE*

(*podkreślić właściwe)

6. Informacja o planowanych nasadzeniach zastępczych (liczba, gatunek, miejsce, termin):
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z prowadzonym postępowaniem.

.............................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Uwaga: niniejszy wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Zgodę na wycinkę drzewa muszą wyrazić pisemnie wszyscy współwłaściciele nieruchomości.
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OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM DO WŁADANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ

Ja, niżej podpisany(a) :
……………………………………………………………………………………………………...
Zamieszkały(a) w:
……………………………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością położoną
w …………………………, dla której Sąd Rejonowy w ………………………………., prowadzi
księgę wieczystą nr ………………………………………., oznaczoną w ewidencji gruntów i
budynków jako działka(i) nr …………………………… w obrębie ewidencyjnym
……………………………..…, wynikający z prawa:
1) własności;
2) współwłasności:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………
(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres i wskazanie przysługujących udziałów)

3) użytkowania wieczystego:
…………………………………………………………………………………………………
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)

Załączniki do wniosku **:
1) zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83
ust. 4 ustawy o ochronie przyrody,
2) 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 Prawo
budowlane - określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
3) 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 Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informacja
o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
4) decyzja 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 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;
5) 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.
(**właściwe podkreślić)
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że
1.

2.

3.

4.

5.
6.

2.
3.
4.

5.

6.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Pakość – reprezentowana przez
Burmistrza, z którym można się kontaktować na adres Urzędu Miejskiego w Pakości, 88-170
Pakość, ulica Rynek 4, telefon do kontaktu 52 566 50 24 lub na adres e- mail: um@pakosc.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu
e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w celu
rozpatrzenia zgłoszenia/wniosku o wycinkę drzew, krzewów, na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
1) niezbędność do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie w związku ze złożonym wnioskiem (art.
6 ust. 1 lit. b RODO),
2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).
Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego wniosku.
Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym,
gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane
są przetwarzane oraz przepisy prawa.
Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia swoich danych osobowych,
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa, tel.
22 531 03 00).
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody
przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu
zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.
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