Toszek dnia

Dane wnioskodawcy:

………………………………………….

……………………………………………....…………………………………...

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

……………………………………………....…………………………………...

(ulica, nr lokalu)
……………………………………………....…………………………………...

(kod pocztowy)

(miejscowość)

……………………………………………....…………………………………...

(nr telefonu) ***

Burmistrz Toszka
ul. Bolesława Chrobrego 2
44 – 180 Toszek
WNIOSEK
o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów
1. O wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów występuję jako:

właściciel nieruchomości
posiadacz nieruchomości (użytkownik, dzierżawca, zarządca itp.) - należy podać
dane właściciela:
- imię i nazwisko lub nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………….
- adres: …………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
2. Pełnomocnik (wypełnić, jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika w imieniu

wnioskodawcy):

Imię i nazwisko: ....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon***: ……………………………………………………………………………………………………....
3. Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia
Nr

Nazwa gatunku drzewa lub krzewu

Obw. pnia*
(cm)

Wielkość
pow. (m2) **

Miejscowość
(obręb ewid.)

Nr działki

* obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni (oddzielone przecinkiem)
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa
** wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew
*** informacja podawana dobrowolnie, dane pobierane w celu usprawnienia komunikacji

Ark.
mapy

4. Przeznaczenie terenu na którym rosną drzewa lub krzewy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Przyczyna usunięcia drzew lub krzewów (opisać):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Usunięcie drzew lub krzewów nastąpi w terminie do (dd.mm.rrrr): .……………………………………….
7. Informuję, że usunięcie drzew/krzewów (zaznaczyć)

nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej

8. Informacja o nasadzeniach zastępczych lub przesadzeniu drzew/krzewów (zaznaczyć)

nie są planowane nasadzenia zastępcze lub przesadzenie drzew/krzewów
planowane są nasadzenia zastępcze lub przesadzenie drzew/krzewów (dołączyć
załącznik nr 4)

9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie

uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na
obszar Natura 2000 oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego
regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny
oddziaływania na środowisko (zaznaczyć)
nie jest wymagana lub nie została przeprowadzona
jest wymagana lub została przeprowadzona (należy dołączyć załącznik nr 5)
10. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom

(zaznaczyć)
nie zostało wydane
zostało wydane (należy dołączyć załącznik nr 6)

11. Oświadczenie wnioskodawcy (zaznaczyć/podać właściwe)

Oświadczam, że:
posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością, na której znajdują się
drzewa/krzewy objęte niniejszym wnioskiem, wynikający z tytułu:
własności,
użytkowania wieczystego,
dzierżawy,
trwałego zarządu,
umowy użyczenia,
inne (podać): ..……………………………………………………………………………………
jestem właścicielem następujących urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu
cywilnego: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w sposób zwyczajowo przyjęty poinformowano członków spółdzielni, właścicieli
budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni, osoby niebędące członkami
spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, członków
wspólnoty mieszkaniowej2) o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa (krzewów) wyznaczając co najmniej 30 dniowy termin na zgłaszanie
uwag (wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu
terminu na zgłaszanie uwag).

12. Oświadczam, że grunt nie stanowi lasu.

…………………………………………………………………………....

(miejscowość, data)

……………………………………………………………………...

(czytelny podpis wnioskodawcy
lub pełnomocnika)

Złożone oświadczenia o :
– posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
– posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu
cywilnego
– udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust.4 ustawy o ochronie przyrody
zgodnie z art. 83b ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1098)
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

…………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………...

(miejscowość, data)

(czytelny podpis wnioskodawcy
lub pełnomocnika)

Wykaz załączników do wniosku:
1) Oryginał lub poświadczona urzędowo za zgodność z oryginałem zgoda właściciela

2)

3)

4)

5)

6)

na usunięcie drzewa lub krzewu, jeżeli wniosek składany jest przez posiadacza
nieruchomości (patrz pkt 1 wniosku) lub oświadczenie o udostępnieniu informacji
o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody – jeżeli wniosek składany
jest przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową.
Tabelaryczne zestawienie drzew/krzewów ze wskazaniem obwodów pni drzew
lub powierzchni zajmowanej przez krzewy, nr działki, miejscowości, jeśli ich ilość jest
większa niż w tabeli w pkt 3.
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 tej nieruchomości.
Projekt 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 27.04.2001 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.
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 03.10.2008 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.
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 z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

7) W przypadku wniosku składanego przez pełnomocnika w imieniu wnioskodawcy

należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz
z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w wysokości
17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (z opłaty skarbowej zwolnione jest
pełnomocnictwo udzielone m.in. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu, pełnomocnictwo udzielone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz. U. UE.L.2016.119.1
1 Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Toszka, adres siedziby: ul. B. Chrobrego 2,
44-180 Toszek, kontakt mailowy pod adresem: umtoszek@toszek.pl, tel. 32 237 80 00;
2 Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Lorin Frejno, z którą może się
Pan/Pani skontaktować sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw
e-mail: iod@toszek.pl, tel. 32 237-80-15 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1;
3 Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu
wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi oraz na podstawie kodeksu postępowania
administracyjnego;
4 Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa;
5 Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
6 Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wraz z aktami sprawy zgodnie z instrukcją
kancelaryjną zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach;
7 Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8 Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;
9
W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie
danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do
ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie
może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie
Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie;
10 Decyzje podejmowane wobec Pana/Panią danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie.

…………………………………………………………………………....

(miejscowość, data)

……………………………………………………………………...

(czytelny podpis wnioskodawcy
lub pełnomocnika)

