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4. Numer sprawy
(Wypełnia Urząd)

5. Pieczęć wpływu dokumentu

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA Z TERENU PZD

Podstawa prawna: 1. art. 83 i 83b Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020 poz. 1546)

A. MIEJSCE SKŁADANIA
URZĄD MIEJSKI TRZCIANKI 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, REGON: 000525790

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
B.1. DANE WNIOSKODAWCY
6. Typ podmiotu składającego wniosek
❒osoba fizyczna ❒osoba prawna ❒jednostka osobowa nieposiadająca osobowości prawnej

7. Nazwisko/ Nazwa podmiotu pełna 8. Imię/Imiona

9. Kraj 10. Miejscowość 11. Kod pocztowy

12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu

15. Nr telefonu, Fax 16. KRS

C. ZGODA OZ PZD W PILE – UŻYTKOWNIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROŚNIE 
DRZEWO

OKRĘGOWY ZARZĄD
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW W PILE

17. Nr telefonu, Fax

Oświadczam, że jako użytkownik wieczysty nieruchomości, stanowiącej własność:
 Skarbu Państwa
 Gminy Trzcianka

Wyrażam zgodę na usunięcie drzewa wymienionego w niniejszym wniosku.

D. TYTUŁ PRAWNY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, że posiadam następujący tytuł 
prawny władania nieruchomością:

 Stosunek zobowiązaniowy (umowa najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia)
 Inny 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. OZNACZENIE DRZEWA I KRZEWU PRZEZNACZONEGO DO USUNIĘCIA
Należy zmierzyć obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm, w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
natomiast  w sytuacji  gdy  na tej  wysokości  drzewo nie  posiada  pnia  –  obwód  pnia  należy  zmierzyć  bezpośrednio  poniżej  korony  drzewa.  W
przypadku  krzewu  należy  podać  wielkość  powierzchni  z  której  zostanie  usunięty  krzew.  Numer  porządkowy  drzewa  na  wniosku  powinien
odpowiadać numerowi nadanemu drzewu w terenie

L.p
.

Gatunek
drzewa lub

krzewu

Obwód
drzewa lub

powierzchnia
krzewu w m3

Miejsce
zamierzonego

usunięcia 
drzewa lub krzewu

(nr ewidencyjny
działki)

Przyczyny usunięcia drzewa lub
krzewu

Termin zamierzonego
usunięcia drzewa lub

krzewu

Czy usunięcie
drzewa lub

krzewu wynika z
celu związanego z

prowadzeniem
działalności
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gospodarczej

1)
 Tak
 Nie

2)
 Tak
 Nie

3)
 Tak
 Nie

4)
 Tak
 Nie

5)
 Tak
 Nie

6)
 Tak
 Nie

7)
 Tak
 Nie

8)
 Tak
 Nie

9)
 Tak
 Nie

F. PODPIS WNIOSKODAWCY
18. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

d d - m m - r r r r
19. Podpis wnioskodawcy

G. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 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 Prawo budowlane  –  określające  usytuowanie  drzewa lub krzewu w odniesieniu  do  granic  nieruchomości
i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości

2. Załącznik nr 2 - Projekt planu 
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuniętych

drzew  lub  o  powierzchni  nie  mniejszej  niż  powierzchnia  usuwanych  krzewów,  stanowiących  kompensację
przyrodniczą za usunięcie drzewa i  krzewy w rozumieniu art.  3  pkt  8 Ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219) lub

b) przesadzenia  drzewa  lub  krzewu,  jeśli  są  planowane,  wykonany  w  formie  rysunku,  mapy  lub  projektu
zagospodarowania działki  lub terenu,  oraz informację o liczbie,  gatunku lub odmianie drzewa lub krzewów oraz
miejscu i planowanym terminie wykonania.

3. Załącznik nr 3 – Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienia 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 (Dz.U. 2020 poz. 283), oraz
postanowienie  uzgadniające  wydawanie  przez  właściwego  regionalnego  dyrektora  ochrony  środowiska  w  ramach
ponownej  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  jeżeli  jest  wymagana  lub  została  przeprowadzona  na  wniosek
realizującego przedsięwzięcie.

4. Załącznik nr 4 – 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

5. Załącznik nr 5 – Pełnomocnictwo, jeżeli zostało ustanowione.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie  z  Rozporządzeniem 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
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95/46/WE (RODO)  informujemy,  że  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu  możliwości  wykonywania
czynności i zadań wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit.  c RODO) w Urzędzie Miejskim Trzcianki  (REGON: 000525790) z
siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka jest Burmistrz Trzcianki.  Szczegółowe informacje dotyczące zasad
przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w siedzibie Administratora oraz na stronie bip.trzcianka.pl w karcie sprawy dotyczącej
danego formularza.
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