Ornontowice,...........................

WÓJT GMINY ORNONTOWICE
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 Ornontowice

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów*
1. IMIĘ, NAZWISKO, ADRES:
UWAGA - właściwe podkreślić:
- właściciel nieruchomości / posiadacz nieruchomości (użytkownik wieczysty, dzierżawca,
najemca itp.)*:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
nr telefonu kontaktowego: ….............................................................
2. NAZWA GATUNKU DRZEWA/KRZEWU, OBWÓD PNIA MIERZONY NA WYSOKOŚCI
130 CM/ WIELKOŚĆ POWIERZCHNI KRZEWÓW M2:
(w przypadku gdy na wysokości 130 cm drzewo posiada kilka pni należy podać obwód każdego
z tych pni, a jeżeli nie posiada pnia, należy podać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony
drzewa)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. NUMER GEODEZYJNY DZIAŁKI (MIEJSCE ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy zgodnie z treścią art. 233 §1 Kodeksu Karnego, że posiadam tytuł
prawny do władania ww. nieruchomością, objętą księgą wieczysta
nr ….........................................................., na której rosną wnioskowane do usunięcia
drzewa/krzewy.

Oświadczam/-my, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań, że wnioskodawca/-cy posiada/-ją prawo własności do urządzeń, o których mowa
w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego*.
4. PRZYCZYNA ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA DRZEWA/KRZEWU:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW WYNIKA Z CELU ZWIĄZANEGO Z PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
- TAK

- NIE

6. TERMIN ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA (TERMIN WAŻNOŚCI ZEZWOLENIA):
dzień ............................. miesiąc .............................

rok .............................

7. W ZWIĄZKU Z USUNIĘCIEM ROŚLIN:
7.1

planuję nasadzenia zastępcze (zgodnie z załączonym planem nasadzeń):
- TAK

- NIE

– termin wykonania nasadzeń zastępczych:
………………………………………………………………………………….
– miejsce wykonania nasadzeń zastępczych:
…..........................................................................................................…
7.2

planuję przesadzenie drzew/krzewów (zgodnie z załączonym planem

przesadzeń):
- TAK

- NIE

…...............................................................................
podpis wnioskodawcy
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1. 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/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów
budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
2. Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzew/krzewów – nie jest wymagana
w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza
o nieuregulowanym stanie prawnym.
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,
b) przesadzenia drzew/krzewów
– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania
działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew oraz miejscu
i planowanym terminie ich wykonania.
4. W przypadku realizacji inwestycji wymagane jest pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
(rysunek, mapa lub projekt przedstawiający zagospodarowanie działki lub terenu wykonany
przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi z naniesionym usytuowaniem drzewa/krzewu
w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych
na tej nieruchomości.
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.
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię, nazwisko, nazwa, adres, numer
geodezyjny działki, numer księgi wieczystej):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ornontowice z siedzibą
w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26a, e-mail: ug@ornontowice.pl
2. Wójt Gminy Ornontowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@ornontowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w celu
wydania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów na podstawie zapisów Ustawy o ochronie
przyrody oraz archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) rozporządzenia PEiR.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa
dot. archiwizacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

ograniczenia przetwarzania.
6. Posiada Pan/Pani prawo do otrzymania powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych
osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 w/w rozporządzenia.
KLAUZULA ZGODY (dane dodatkowe: telefon):
Zgodnie z art. 7 ust. 1-4 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 dobrowolnie zgodę na:
1. Podanie danych dodatkowych do przetwarzania danych, które posłużą wyłącznie
usprawnieniu kontaktu i komunikacji pomiędzy organem rozpatrującym wniosek,
a wnioskodawcą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
2. Posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
ZGODNIE Z ART. 87f USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA
USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW NIE JEST WYMAGANE DO:


krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m 2;

 krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną
pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem
krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części
wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;


drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu Ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach;


drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości
lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;



drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych
lub zoologicznych;



drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów
położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału
przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;



drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także
utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach
zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji



właściwego organu;


drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu
na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;



drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody
nieobjętego ochroną krajobrazową;



drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań
ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku
krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura
2000;



prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne
właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego
zagrożenia życia lub zdrowia;



drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg,
zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania
lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy
do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa
lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach



wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
OBJAŚNIENIA:
Drzewo - wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych
kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju
rośliny.

Krzew - wieloletnia roślina rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów,
nietworząca pnia ani korony, niebędąca pnączem.
Wywrot - drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku
lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.
Złom - drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku
działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym
lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej

