……………, dnia ……………
Znak sprawy:……………………….

.................................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
…............................................................
…........................................................
Adres korespondencyjny
…............................................................
( nr telefonu/e-mail)**

Do
Burmistrza Lipska
ul. Żłobikowskiego 4/2
16 – 315 Lipsk

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew/krzewów
1. Imię i nazwisko/nazwa właściciela/współwłaściciela - adres korespondencyjny (jeżeli inny niż w nagłówku):
1. ..................................................................... -.................................................................................................
2. .....................................................................-..................................................................................................
2. Imię i nazwisko/nazwa posiadacza - adres korespondencyjny (jeżeli inny niż w nagłówku):
1. ......................................................................-...............................................................................................
2. ......................................................................-................................................................................................
3. Dane ewidencyjno-adresowe nieruchomości, na której rosną drzewa:
Miejscowość …........................................…....................................... nr ............................................................
Nr ewidencyjny działki..........................................................................obręb …...................................................
4. Nazwa gatunków drzew oraz obwody pni drzew zgłoszonych do usunięcia, mierzone na wysokości 130 cm (jeżeli pień drzewa rozwidla się poniżej wysokości 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo):
1. …................................................obwód pnia..........................................................................................cm.
2. …................................................ obwód pnia......…..........................................................................….cm.
3. ….................................................obwód pnia.........................................................................................cm.
4. ….................................................obwód pnia.........................................................................................cm.
5. ….................................................obwód pnia.........................................................................................cm.
6. ….................................................obwód pnia........................................................................................cm.
7. …..................................................obwód pnia.........................................................................................cm.
8. …..................................................obwód pnia.........................................................................................cm.
9. …..................................................obwód pnia.........................................................................................cm.
10. …................................................obwód pnia.........................................................................................cm.
5. Gatunek krzewów i wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy:
1. …..................................................o powierzchni.....................................................................................m2
2. …..................................................o powierzchni.....................................................................................m2
6. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów:
….................................................................................................................................................................................
..................................…...............................................................................................................................................
7. Drzewa zostaną usunięte w terminie do dnia:….............................................................................(miesiąc/rok)

8. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 k.k. za składanie fałszywych
zeznań, że:
- posiadam tytuł prawny władania nieruchomością podać tytuł prawny (nr Księgi Wieczystej przy własności,
współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu
w pozostałych przypadkach- dzierżawa, najem itp.)
…………………………………………………………………………………………………………………….....
- usunięcie drzew wynika/ nie wynika * z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
- granice działki są mi znane. Wycinka drzew nie naruszy praw osób trzecich.
9. Oświadczam/y, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych informacji
skutkuje wydaniem wadliwej decyzji. Jest to usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
co w konsekwencji spowoduje wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
…....................................................
…....................................................
Czytelny podpis właściciela/współwłaściciela/posiadacza nieruchomości
Pouczenie:
W przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością wniosek musi zostać podpisany przez wszystkich
współwłaścicieli.



niepotrzebne skreślić

!!! WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1) pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości),
2) zgoda właściciela nieruchomości, w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem
wieczystym nieruchomości oraz gdy wniosek nie jest złożony przez 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,
3) oświadczenie o udostępnieniu przez wspólnotę mieszkaniową informacji (zarząd wspólnoty mieszkaniowej
ma obowiązek poinformować członków wspólnoty o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa lub krzewu - termin na zgłaszanie uwag 30 dni) wniosek może być złożony nie później niż w
terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag;
4) 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,
5) projekt planu:
- 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 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,
6) 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 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;
7) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom, jeżeli
zostało wydane,
8) inne:
…................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................

Uwaga:W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.:
1) krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia
i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywróceniu gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
lub na terenach zieleni.
UWAGA!
W przypadku, o którym mowa w pkt. 3a, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu,
zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza, jak w pkt. 3.
Zgłoszenie obejmuje, imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Obowiązek informacyjny stosowany w związku z przetwarzaniem danych osobowych
(zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew i krzewów/wycinka)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych
(RODO), informujemy, iż:
Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Lipsku, ul. Żłobikowskiego
4/2, 16-315 Lipsk, reprezentowany przez Burmistrza Lipska. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez
korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem (87) 6422 700.
W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Urząd Miejski danych osobowych może się
Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na
adres: iodo@lipsk.pl , telefonicznie: 87 6422 700 lub osobiście.
Pani/Pana dane osobowe zebraliśmy na podstawie przyjętych wniosków i prowadzonej z Panią/Panem
korespondencji. Dodatkowo dane te mogą być uzupełniane o dane osobowe pochodzące z innych źródeł – od organów
administracji publicznej, w szczególności z centralnych systemów informatycznych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu: realizacji zadań dotyczących ochrony
przyrody, w tym wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, rozpatrywania zgłoszeń w sprawie zamiaru usunięcia
drzew, spraw dotyczących terenów zieleni i zadrzewień oraz form ochrony przyrody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 63 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego; art. 44, art. 78, 83-90 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przetwarzanie tych
danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Urząd Miejski.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów
gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia
merytorycznego/organizacyjnego.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres:
a) 5 lat (wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, rozpatrywanie zgłoszeń w sprawie zamiaru usunięcia drzew,
utrzymywanie form ochrony przyrody, kategoria archiwalna B5),
b) 5 lat (sprawy dotyczące terenów zieleni i zadrzewień - z zastrzeżeniem, że Archiwum Państwowe dokona ekspertyzy
i utrzyma lub przedłuży podany termin, kategoria archiwalna BE5),
c) 25 lat (ustanawianie form ochrony przyrody - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych, kategoria akt A, a po 25 latach zostaną przekazane do Archiwum
Państwowego).
Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania.
Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO.
**W kwestii dotyczącej podania adresu e-mail i/lub nr telefonu, które jest dobrowolne posiada Pani/Pan ponadto prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać
wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.

