Rędziny, dnia………………..............
DRUK ZAWIERA INFORMACJE WYMAGANE ART. 83b USTAWY Z 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA NIE MUSI BYĆ ZŁOŻONY NA NINIEJSZYM DRUKU
JEŻELI INFORMACJE, KTÓRE TRZEBA PODAĆ NIE MIESZCZĄ SIĘ W DRUKU (NP.: KILKU WNIOSKODAWCÓW, WIĘCEJ NIŻ 7 DRZEW)
WNIOSEK NALEŻY SPORZĄDZIĆ WŁASNORĘCZNIE I ZAWRZEĆ W NIM WYMAGANE INFORMACJE

Wójt Gminy Rędziny
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów*
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY:

Imię i nazwisko lub nazwa

Telefon
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr budynku

2

Nr lokalu

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA:

uzupełnić w przypadku ustanowienia
Imię i nazwisko
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55 ), jako
3

POSIADACZ
WŁAŚCICIEL URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 § 1 KODEKSU CYWILNEGO

4

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA/KRZEWY

Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Nr działki

Obręb

Nr Księgi Wieczystej

WNOSZĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA US UNIĘCIE:
5
Lp.

1
2
3
4
5
6
7

DRZEW

w ilości ………….. szt.
Rodzaj / Gatunek

Ilość sztuk

Obwód pnia
mierzony na 1,3m od gruntu

□
□

Przyczyna usuwania drzew:

6

KRZEWÓW

Rodzaj / Gatunek

…………m2

Przyczyna usuwania krzewów

7

TERMIN ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA DRZEW / KRZEWÓW

8

Informacja o nasadzeniach 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 -

(nie krótszy niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku)

informacja o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym
terminie ich wykonania. ( planowane/ nieplanowane * )

9

TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI
własności
współwłasności

□
□

użytkowania wieczystego
zarządu / administrowania

□
□

umowy dzierżawy

□

właściciel urządzeń, o których mowa
w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 k.k.
za składanie fałszywych zeznań, że:
- posiadam tytuł prawny władania nieruchomością1
(podać tytuł prawny………………………………………………………………………….....)
- nie jestem - jestem * przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej.
* niepotrzebne skreślić
1

-

nr księgi wieczystej, akt notarialny zakupu nieruchomości, akt notarialny darowizny, inne.

..........................................................
Podpis wnioskodawcy

□

DRUK ZAWIERA INFORMACJE WYMAGANE ART. 83b USTAWY Z 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA NIE MUSI BYĆ ZŁOŻONY NA NINIEJSZYM DRUKU
JEŻELI INFORMACJE, KTÓRE TRZEBA PODAĆ NIE MIESZCZĄ SIĘ W DRUKU (NP.: KILKU WNIOSKODAWCÓW, WIĘCEJ NIŻ 7 DRZEW)
WNIOSEK NALEŻY SPORZĄDZIĆ WŁASNORĘCZNIE I ZAWRZEĆ W NIM WYMAGANE INFORMACJE

RYSUNEK OKREŚLAJĄCY USYTUOWANIE DRZEW/KRZEWÓW W STOSUNKU DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH ISTNIEJĄCYCH LUB BUDOWANYCH NA TEJ NIERUCHOMOŚCI
(można dołączyć kserokopię mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczonymi drzewami/krzewami)

2m

Załączniki: (niepotrzebne skreślić):
1) pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (w przypadku działania
w imieniu posiadacza nieruchomości),
2) zgoda właściciela nieruchomości, w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości
oraz gdy wniosek nie jest złożony przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową (w której właściciele lokali powierzyli
zarząd nieruchomością wspólną zarządowi), zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego żadnym z wyżej wymienionych podmiotów,
3) oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzewa lub krzewu,
4) 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 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 nieruchomości,
6) projekt planu:
- nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew
lubo powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa
i krzewy lub
- przesadzenia drzewa lub krzewu
Jeżeli nasadzenia lub przesadzenia 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,
7) 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 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;
8) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom, jeżeli zostało wydane,
9) decyzja o warunkach zabudowy/ o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
10) projekt podziału nieruchomości z mapą w przypadku nowo utworzonej drogi
dojazdowej w wyniku podziału nieruchomości,
11) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

KLAUZULA ZGODY DOTYCZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w zakresie nr telefonu dla potrzeb rozpatrzenia wniosku o usunięcie drzewa.

…................................................................
(data i podpis/y)

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
do zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzew i krzewów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, zwane dalej RODO) informujemy, że:
1.Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Gmina
Rędziny
z
siedzibą
42-242
Rędziny,
ul. Wolności 87, tel. 34 3279014, e-mail: ug@redziny.pl
2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować się można w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych: email: inspektor@odocn.pl, nr telefonu: 602-762-036.
3.Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(t.j.Dz.U.2020.55) oraz art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO. Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o usunięcie drzewa.
4.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas rozpatrzenia i realizacji wniosku oraz przez okres zgodny z kategoriami
archiwalnymi wynikający z instrukcji kancelaryjnej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia
wskazanego na wstępie.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w zakresie wyrażonej zgody dobrowolnym.
9.Decyzje podejmowane wobec Pani/ Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie
zastosujemy wobec nich profilowania.

