
                                                                                        Głubczyce, dnia ……………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

(nazwa i siedziba posiadacza nieruchomości) 

 

STAROSTA GŁUBCZYCKI 

UL. KOCHANOWSKIEGO 15 

48-100 GŁUBCZYCE 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu 

 

Na podstawie art. 83 oraz art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów: 

 

Lp. Gatunek drzewa/krzewu Ilość 

sztuk 

Obwód pnia 

na wysokości 

130 cm lub 

powierzchnia,  

jaką zajmuje 

krzew 

Nr drzewa/krzewu 

na rysunku/mapie 

Uwagi 

1.  

 

 

    

2.  

 

 

    

3.  

 

 

    

4.  

 

 

    

5.  

 

 

    

6.  

 

 

    

7.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 Miejsce usunięcia drzewa/krzewu – działka: nr ewid……………… obręb………………. 

nr ewid………………. obręb………………. 

 Oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań)  

o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością – w załączeniu; 
 

 Zgoda właściciela nieruchomości – w załączeniu/nie dotyczy*; 

Zgodnie z art. 83 ust. 2 cyt. ustawy o ochronie przyrody zgoda właściciela nieruchomości 

nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:  

 spółdzielnię mieszkaniową;  

 wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd 

nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r.  

o własności lokali; 

 zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. 
 

 Oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) 

spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia 

wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu – w załączeniu/nie dotyczy*; 
 

 Przyczyny zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu: …………………………………….. 

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

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

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

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

 

 Termin zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu: ..………………………………………. 
 

 Wskazanie czy usunięcie drzewa/krzewu wynika z celu związanego z prowadzeniem 

działalności gospodarczej: tak/nie* 
 

 Usytuowanie drzewa/krzewu: zgodnie z rysunkiem/mapą – w załączeniu; 
 

 Projekt planu nasadzeń – w załączeniu/nie są planowane nasadzenia zastępcze*; 
 

 Projekt planu przesadzenia – w załączeniu/nie jest planowane przesadzenie*; 
 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach/postanowienie w sprawie uzgodnienia 

warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar NATURA 2000/ 

postanowienie uzgadniające właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska –  

w załączeniu/nie dotyczy*; 
 

 Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych – w załączeniu/nie dotyczy*. 

 

 

…………………………………………… 

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej) 

 
*właściwe podkreślić 



OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

W ZWIĄZKU Z WNIOSKIEM O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU 

w trybie przepisów art. 83 ust 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………….. 
 ( imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu) 

 

legitymująca/y się dowodem tożsamości: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
(rodzaj, nazwa i nr dowodu tożsamości, przez kogo wydany) 

  

oświadczam, że ……………………………………………………………………………… 
(nazwa posiadacza nieruchomości) 

 

posiada tytuł prawny władania nieruchomością, na której zlokalizowane są drzewa/krzewy 

objęte wnioskiem ………………………………………………………………… o usunięcie  
(nr wniosku/data) 

 

dla której Sąd Rejonowy w …………………………………….. prowadzi księgę wieczystą  

nr.…………………………………….oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako 

działka o nr ewidencyjnym…………… obręb…………………………………… wynikający  

z prawa: 

1) własności*; 

2) współwłasności*: 

…………………………………………………………………………………………..; 

(wskazanie współwłaściciela – imię nazwisko lub nazwa oraz adres i wskazanie przysługujących udziałów) 

3) użytkowania wieczystego*; 

4) innej formy władania*: 

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

Świadomy odpowiedzialności z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny za 

zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, potwierdzam własnoręcznym podpisem 

prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

……………………………………….                             ………..………………………… 
        (miejscowość i data)                                                                            (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

* właściwe podkreślić 



 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
w związku z postępowaniem w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu. 

Na podstawie 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 (“RODO”) informujemy, że: 

ADMINISTRATOR 
DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 
48-100 Głubczyce, nr tel. 77 40 53 660, adres e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl 

INSPEKTOR 
OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może 
się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw 
poprzez adres e-mail; iod@powiatglubczycki.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

CELE PRZETWARZANIA 
I PODSTAWA PRAWNA 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem 
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu. 

ODBIORCY 
 DANYCH 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa a także podmioty świadczące usługi informatyczne na 
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych 
osobowych poza teren Polski. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po 
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami 
prawa, przysługuje Pani/Panu; 

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania danych; 

 prawo do usunięcia danych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych pozyskanych na podstawie art.6 ust.1 
lit a RODO, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem;  

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) –  
w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. 

INFORMACJA  
O DOWOLNOŚCI  
LUB OBOWIĄZKU 

PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie 
skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem 
wniosku bez rozpoznania. 
Podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne. 

INFORMACJA  
O PROFILOWANIU 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


