WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC
Ochrona Środowiska

Tel.: 075 732 32-21 do 23
Fax: 075 735 17-83
E-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
Filia w Bolesławcu
ul. Łukasiewicza nr 13, 59-700 Bolesławiec
Nr 29 8392 0004 2600 2017 2000 0010

Pieczęć wpływu do urzędu

…….…….…………………, dnia ……………………….....……….....
Nr rejestrowy: OŚ.6131 …………...…………………………………………

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
WNIOSKODAWCA (posiadacz nieruchomości / właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego*)
*- niepotrzebne skreślić

(UWAGA: Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela na
usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów.
Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana w przypadku wniosku składanego przez: użytkownika wieczystego
nieruchomości; posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym; spółdzielnię mieszkaniową; wspólnotę
mieszkaniową; zarządcę nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa.
W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli.)

Imię i nazwisko lub nazwa

WŁAŚCICIEL URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 49 § 1 KODEKSU CYWILNEGO
Imię i nazwisko lub nazwa

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

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

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

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

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

Adres …………………………………………...………….…........……. Adres …………………….……………………...……………........…….
…………………………………………………………….............……….

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

Telefon ………………………………………...……………(opcjonalnie) Telefon ………………….………………………………..…(opcjonalnie)
POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI
(UWAGA: Wypełnia się, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem)

Imię i nazwisko lub nazwa
………………………………………………………………………………………………………………..……….…............……….
Adres …………………………………………...………….…..............................................................................................…….
Telefon …………………………………………………………………………………………………………………..……(opcjonalnie)
PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony)
(UWAGA: Do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo)

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………..……………….………………...……...……
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………......…….
Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………….………………(opcjonalnie)
OZNACZENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA

(UWAGA: Dla każdego drzewa należy podać obwód pnia zmierzony na wysokości 130cm od powierzchni gruntu. Jeżeli na
wysokości 130cm drzewo posiada kilka pni należy podać obwód każdego z nich, a jeśli pnia nie posiada – obwód pnia bezpośrednio
poniżej korony drzewa).
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Razem ……. sztuk drzew wyżej podanych gatunków.
OZNACZENIE KRZEWÓW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA

(UWAGA: Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.)
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Razem …….…. sztuk krzewów zajmujących łącznie powierzchnię ………..…m2 wyżej podanych gatunków.
OZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY
Teren obejmuje nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ………………………………………
w miejscowości ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
PRZYCZYNA USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW
(Podać przyczynę)

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

TERMIN USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW

(Określić ostateczną datę, w której zostaną usunięte drzewa lub krzewy, uwzględniającą termin złożenia wniosku oraz termin
przewidziany do wydania decyzji).
……………….dzień ……………………………..………..miesiąc …………………………… rok

USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
JEST
NIE JEST
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
PODPIS WNIOSKODAWCY LUB PEŁNOMOCNIKA
(Imię i nazwisko)

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

Miejsce składania wniosku:
Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1A, 59-700 Bolesławiec, I piętro, pokój nr 15

Załączniki do wniosku:
1. Pełnomocnictwo, jeśli zostało ustanowione wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł. Opłatę
skarbową za pełnomocnictwo uiszcza się konto Urzędu Miasta Bolesławiec Nr 98 10202137 0000 9002 0046 4230.
2. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu.
3. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
4. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego –
dotyczy przedsiębiorstw przesyłowych.
5. Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o poinformowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni,
właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni,
którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a w przypadku zarządu wspólnoty mieszkaniowej –
członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
i wyznaczonym co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag – dotyczy spółdzielni mieszkaniowych
i wspólnot mieszkaniowych.
6. Rysunek lub 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.
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 2008r. 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 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.
9. 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, stanowiących
kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa lub krzewy w rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy Prawo ochrony
środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz
informacje o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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)
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

KLAUZULA INFORMACYJNA dla zbioru postępowanie administracyjne –
Zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów
Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą
w Bolesławcu, ul. Teatralna nr 1A, reprezentowana przez Wójta Gminy.

Inspektor Ochrony Danych

W Gminie Bolesławiec został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
Z inspektorem możesz się skontaktować:
• telefonicznie pod numerem 75/732-32-21, kom. 605-255-789
• pisząc e-mail na adres urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
Gminy na podstawie art. 6 ust. 1 litera c) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz art. 83a ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa organy drugiej
instancji, sądy, prokuratura, policja i inne organy ścigania, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od stycznia
kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy.

Dostęp do danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Skarga do UODO

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Zobowiązanie do podania danych
osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy przez Gminę Bolesławiec.

Przetwarzanie danych w sposób
zautomatyzowany

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

