
.................................................................                                                       Kluki, dnia ……………........
(Imię i nazwisko właściciela lub nazwa  posiadacza
lub pełnomocnika (jeżeli został ustanowiony) 

...............................................................................
(adres zamieszkania lub siedziba posiadacza,pełnomocnika) 

........................……….
(nr telefonu do kontaktu)

                                                                                                    Wójt Gminy Kluki
                                                          Kluki 88

                                                                                        97-415 Kluki

WNIOSEK WNIOSEK 
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓWO WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

 Podstawa prawna: Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z  2020 r., poz. 55)

1.

Lp. *Nazwa gatunku
drzewa lub krzewu

*Ilość drzew przeznaczona
do usunięcia

*wielkość powierzchni,
z której zostaną usunięte

krzewy (m2)

*Obwód pnia drzewa mierzonego
na wysokości 130 cm nad ziemią

1

2

3

4

5  itd.

2. Powyższe drzewa / krzewy znajdują sie na działce nr ........................................................................................…….
w obrębie geodezyjnym .................................................. w miejscowości................................................................……...
3.  Przeznaczenie terenu, na którym rosną  drzewa / krzewy (wg ewidencji gruntów np., tereny mieszkaniowe, 
rolne,drogi, inne) ...........................................................................................……………………...…………………………
4.  Przyczyna zamierzonego usuniecia drzew / krzewów:
…………………………………….....................................................................................................................................
…………………………………….....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
5. Termin zamierzonego usuniecia drzewa/ krzewów (określić przybliżoną datę usunięcia)
.........................................................................................................................................................................................…

6. Usunięcie ww. drzew/krzewów wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej :

□   tak □  nie          /zaznaczyć właściwy kwadrat/



7. Wykaz załączników do wniosku: (należy zaznaczyć składane załączniki)

1. Oświadczenie  o  posiadanym  tytule  prawnym  władania  nieruchomością,  z  której  będą
usuwane drzewa  (art. 83b ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody) - w przypadku wniosku
składanego przez posiadacza nieruchomości

2. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy
z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  Kodeks  cywilny   –  w  przypadku  wniosku  składanego  przez
właściciela tych urządzeń (art. 83b ust. 1 pkt 2 powyższej ustawy )

3. Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów objętych wnioskiem (art.
83b ust. 1 pkt 3 powyższej ustawy ), nie jest wymagana w przypadku wniosku składanego przez:
1) spółdzielnię mieszkaniową, 2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli
zarząd  nieruchomością  wspólną  zarządowi,  3)  zarządcę  nieruchomości  będącej  własnością
Skarbu Państwa, 4) użytkownika wieczystego nieruchomości oraz posiadacza nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego podmiotem, o których mowa w pkt 1-3.

4. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o których mowa w art. 83 ust. 4 powyższej ustawy –
w  przypadku  wniosku  składanego  przez  spółdzielnię  mieszkaniową  lub  wspólnotę
mieszkaniową (art. 83b ust. 1 pkt 3 powyższej  ustawy )

5. Rysunek, mapa z lokalizacją drzew lub krzewów do usunięcia lub  projekt zagospodarowania
działki  lub  terenu wykonany  przez  projektanta  posiadającego  odpowiednie  uprawnienia
budowlane, w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany, zgodnie z ustawą  z
dnia  7  lipca  1994  r.  –  Prawo  budowlane,  określające  usytuowanie  drzew  lub  krzewów  w
odniesieniu  do  granic  nieruchomości  i obiektów  budowlanych  istniejących  lub
projektowanych na tej nieruchomości (art. 83b ust. 1 pkt 8  powyższej ustawy )

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 lub projekt planu przesadzenia drzew lub krzewów wykonany w formie rysunku,
mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawierający informacje o liczbie,
gatunku  lub  odmianie  drzew  lub  krzewów  oraz  miejscu  i  planowanym  terminie  ich
wykonania  –  załącznik  przedkładany  w  przypadku,  gdy  wnioskodawca  planuje  wykonanie
nasadzeń zastępczych lub przesadzenie drzew lub krzewów (art. 83b ust. 1 pkt 9 lit. a  powyższej
ustawy )

7. Decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach przedkładana 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  /  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 (art. 83b ust. 1, pkt 10, ustawy o ochronie przyrody)

8. 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  (art. 83b ust. 1 pkt  11 powyższej ustawy )



9. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy przed organem administracji publicznej
w  sprawie  uzyskania  zezwolenia  na  usunięcie  drzew  lub  krzewów  –  w  przypadku
ustanowienia pełnomocnika przez wnioskodawcę 

10. Potwierdzenie  wniesienia  opłaty  skarbowej  w  wysokości  17  zł  z  tytułu  udzielonego
pełnomocnictwa  – w przypadku ustanowienia pełnomocnika przez wnioskodawcę 

                                                                                                                                               …..................................................                  
                                                                                                                                                  (podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  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  – zwanego dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.
1 z późn. zm.) Wójt Gminy Kluki informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kluki, Kluki 88, 97- 415 Kluki, inspektorem
ochrony danych osobowych w  Gminie  Kluki jest radca prawny Pani Beata Janik – mail: iod@kluki.pl
tel.: (44) 631 – 50 – 02;

2. Pana/Pani dane osobowe w zakresie imienia, nazwisko oraz adres wnioskodawcy przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania w związku z wnioskiem
o wydanie  zezwolenia na usunięcie  drzew/krzewów z nieruchomości,  w związku z  art.  83 ust.1
Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody,  a  następnie  dla  wypełnienia  obowiązku
archiwizacji  dokumentów,  wynikającego  z  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie
archiwalnym  i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  powyższego celu
przetwarzania,  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  tym  przepisami
kancelaryjno-archiwalnymi. 

6. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przysługuje  Panu/Pani  prawo  do  żądania  od
Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z zapisami art. 15 RODO),
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO),
c) usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO),



f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO).

7. Przysługuje Panu/Pani  prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego,  tj.  Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa. Niepodanie
danych w zakresie wymaganym przez Administratora uniemożliwia realizację w/w celu.

9. Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną, w tym z informacją 
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 
i prawie ich poprawiania.

…………………………………………                     …………………………………………
                     (miejscowość, data)                                                                                                (czytelny podpis Wnioskodawcy
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