
           Dębica, dnia …………………………

BURMISTRZ MIASTA DĘBICY
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

       

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB
KRZEWÓW

 

 Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

rosnących na terenie położonym przy ul. ………………………………………………………….

w  Dębicy, nr ew. działki …………, obręb ……………

Lp. Gatunki drzew / krzewów Ilość drzew 
Obwody pni drzew [cm*] 

powierzchnia krzewów [m2]

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Należy wpisać obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a)   posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b)   nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

Przyczyną usunięcia drzew lub krzewów jest: …………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Drzewa  lub  krzewy  zostaną  usunięte  w  terminie  do  dnia
…………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań, że: 
- posiadam tytuł prawny władania nieruchomością (podać tytuł prawny ………………………………………………………)
- prowadzę / nie prowadzę* działalności gospodarczej, a usunięcie drzew (krzewów) jest / nie jest* z nią związane
- granice działek są mi znane oraz, że drzewa lub krzewy nie rosną w granicy ani też nie są przedmiotem sporu z sąsiadem i sąsiadami.

*niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                      

*Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”, wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody ** na przetwarzanie danych
kontaktowych, tj. numeru telefonu przez Burmistrza Miasta Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, w celu
ułatwienia kontaktu w toku prowadzonego postępowania administracyjnego.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ją
akceptuję.

** właściwe podkreślić
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....………….....……………......................
Imię i nazwisko (nazwa jednostki organizacyjnej)

....………….....……………......................
Adres zamieszkania (siedziby)

....………….....……………......................
Nr telefonu*

…………....……………..........................
                        Imię i nazwisko pełnomocnika 

(pełnomocnictwo w załączeniu)

....................................................................

Czytelny podpis wnioskodawcy



Załączniki do wniosku (niepotrzebne skreślić):
1. 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  lub  zgoda  innych  współwłaścicieli  nieruchomości  w  przypadku  gdy  nieruchomość  jest
współwłasnością.

2. Oświadczenie  o  udostępnieniu  przez  spółdzielnię  mieszkaniową  lub  zarząd  wspólnoty  mieszkaniowej  informacji
 o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (przedmiotowe oświadczenie składa
się  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań  zgodnie  z  art.  83b  ust.  2  ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1614);

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 nieruchomości. 

4. Projekt planu:
1. 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 lub

2. 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.

5. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom, jeżeli zostało wydane.
6. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji 
7. Kopia decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji 
8. Kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego jeżeli  przyczyną usunięcia  krzewów,  których wiek nie  przekracza 25 lat,  jest  przywrócenie  gruntów
nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu. 

9. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za ustanowione pełnomocnictwo w wysokości 17 zł (wpłata w kasie UM
Dębica, pok. 23 - na parterze lub na rachunek bankowy Urzędu nr  29 1240 4764 1111 0000 4863 3419) lub podstawa
zwolnienia z opłaty skarbowej…………………………………………

10. Pełnomocnictwo (tylko  w przypadku gdy Wnioskodawca ustanowił Pełnomocnika)

Na podstawie art.  3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o  opłacie skarbowej (tekst  jednolity: Dz.  U. z  2018 r.  poz.  1044  
z późn. zm.) wydanie niniejszego zezwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44 pkt. 2, kol. 4  
pkt. 6).

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów 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, tzw. „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim
w Dębicy oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem  pozyskanych  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  Dębicy,  

ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica,
2. Jeśli  ma  Pani/Pan  pytania  dotyczące  sposobu  i  zakresu  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  w

Urzędzie Miejskim w Dębicy, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się
Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dębicy za pomocą adresu:
iod@umdebica.pl

3. Administrator  danych osobowych – Burmistrz  Miasta Dębicy  – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie zawartych umów oraz na podstawie udzielonych
zgód.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu załatwienia sprawy, której dotyczy złożony wniosek/pismo,
jak również w celu archiwizacji,

5. Podstawę  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  stanowią  przepisy  ustawy  z  dnia  
14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  oraz  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz art. 6 ust. 1 lit. c „RODO”.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
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a) organy władzy  publicznej  oraz  podmioty  wykonujące  zadania  publiczne  lub  działające  na  zlecenie
organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają  z  przepisów  powszechnie
obowiązującego prawa;

b) inne  podmioty,  które  na  podstawie  zawartych  umów  z  Gminą  Miasta  Dębica  przetwarzają  dane
osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Dębicy.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
4 oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania
sprostowania  (poprawiania)  danych  osobowych  –  w  przypadku,  gdy  dane  są  nieprawidłowe  lub
niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo
do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.

9. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  w  dowolnym  momencie  do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych
kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Dębicy
Pani/Pana  danych  osobowych,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych
może  skutkować  pozostawieniem  podania  (wniosku)  bez  rozpoznania,  na  warunkach  określonych
w przepisach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj.
numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i odbywa się na postawie zgody.

12.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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