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Wnioskodawca………………………………...          
 

Adres………………………………………… 
 

Telefon ………………………………………     Data……………..………..
    

 
W n i o s e k 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów 
 

Do 
         Burmistrza Biskupca 
 
 Niniejszym wnoszę o wydanie zezwolenia na usunięcie ...........................szt. / drzew w tym : 
 
 Gatunek               obw. pnia          Gatunek        obw. pnia   
                                                     na wys. 1,3 m                      na wys. 1,3 m 

1.................................         ........................           11..............................    ....................... 
2................................         ........................           12.............................    ....................... 
3................................         ........................           13.............................    ....................... 
4................................         ........................           14.............................    ....................... 
5................................         ........................           15.............................    ....................... 
6................................         ........................           16.............................    ....................... 
7................................         ........................           17.............................    ....................... 
8................................         ........................           18.............................    ....................... 
9................................         ........................           19.............................    ....................... 
10..............................         ........................           20............................        ....................... 
Krzewów – gatunek: ………………………………..……………..…….. z pow. …………..…………………...m2 
Drzewa / krzewy rosną na dz. nr ……………… w m. ………….…………………….. i przyczyną ich usunięcia 
jest……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
które usunę w terminie do dnia…………………………………………………..i usunięcie tych drzew/krzewów* 
jest/nie jest* związane z celem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 
Do wniosku załączam:  

 rysunek/mapę* określającą usytuowanie drzew/krzewów* w stosunku do granic nieruchomości i budynków istniejących, lub 
budowanych położonych na działce 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; 

 zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 
83 ust. 4, 

 projekt planu (jeżeli dotyczy):  

 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 

 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 – jeżeli dotyczy 

 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 –jeżeli dotyczy. 

 
Dodatkowe dokumenty: 

 w przypadku ustanowienia pełnomocnika- pełnomocnictwo z dowodem opłaty za udzielanie pełnomocnictwa w wys. 17 zł (oryginał 
do wglądu lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem), 

 ksero uchwały podjętej w sprawie usunięcia drzew – dotyczy Wspólnot/Spółdzielni Mieszkaniowych 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 k.k. za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że: jestem 
(właścicielem, współwłaścicielem, dzierżawcą, wieczystym użytkownikiem, posiadaczem o nieuregulowanym stanie prawnym*) 
nieruchomości na której rosną w/w zadrzewienia. 

 
…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 

 

(Podpis właściciela nieruchomości – jeżeli działka    

stanowi współwłasność podpis obu właścicieli ) 
  * niepotrzebne skreślić 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 

119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Biskupiec, reprezentowana przez Burmistrza Biskupca, Aleja Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku/ zgłoszenia na usunięcie drzew, jak również w celu realizacji praw oraz 

obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony 

Środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 

przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i 

Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w 

punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym (Urząd Pocztowy w Biskupcu, System Informacji o Środowisku, Starostwo 

Powiatowe, Sady, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,) na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom 

lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 
 
 

………………………………………… 

 
………………..………………………….        
 (Podpis właściciela nieruchomości – jeżeli działka    

stanowi współwłasność podpis obu właścicieli ) 

 
 

 


