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WÓJT GMINY SIENNICA 

ul. Mińska 33 

05-332 Siennica 

tel. (25) 757 20 20 e-mail: gmina@ugsiennica.pl 

 

 

Siennica, dnia …................................................. 

 

W N I O S E K 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW 

Podstawa prawna: art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) 

 

1.WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza i właściciela nieruchomości albo 

właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego): 

Imię i nazwisko: ….....................................................................   …................................................... ................................. 

Adres/siedziba: ........................................................................   ….................................................................................... 

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

Telefon:  ….....................................................................   …................................................... ................................. 

 

2. Świadomy(a) o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym wniosku (art. 233 § 1 

ustawy z 06.06.1997 r. - Kodeks karny – Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 

prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3), oświadczam, że jestem (należy podać tytuł prawny 

władania nieruchomością, np. właściciel, użytkownik wieczysty, dzierżawca, najemca, lub właściciel 

urządzeń, o których mowa w art. 49 KC)* nieruchomości, na której rosną wnioskowane do usunięcia 

drzewa/krzewy.        

*- podkreśl właściwe                                                                             

3.OZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA/KRZEWY: 

Miejscowość: ….................................................................. Nr ew. działki …......................................... .............................. 

 

4. OZNACZENIE DRZEW/KRZEWÓW, PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA: 

L.p. Gatunek drzew/krzewów Ilość sztuk 

Obwód (mierzony na wysokości 130cm, a 

w przypadku gdy na tej wysokości 

posiada kilka pni – obwód każdego pnia), 

w przypadku krzewów powierzchnia w m² 

Uwagi 

1     

2     

3     

4     
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5.PRZEZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA/KRZEWY: 

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

 

6.PRZYCZYNA USUNIĘCIA DRZEW/KRZEWÓW: 

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

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

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

 

 

7.TERMIN ZAMIERZANEGO USUNIĘCIA DRZEW/KRZEWÓW: …....................................................... 

 

8. USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW WYNIKA/ NIE WYNIKA Z CELU ZWIĄZANEGO Z 

PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia projekt 

zagospodarowania terenu określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów 

budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. 

2. Zgoda właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy, o ile posiadacz nieruchomości nie jest jej 

właścicielem lub użytkownikiem wieczystym 

3. Projekt nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewu lub krzewu. (jeśli są planowane) 

4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 

przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000. 

5. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art.51 ust. 

1 pkt 1-4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 jeżeli zostało wydane. 

 

UWAGI: 

Przepisów ustawy nie stosuje się zgodnie z art. 83f ust. 1  m.in. do: 

1. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 

b) 65 cm  –  w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

2. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. 

3. Drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. 
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach złożonego podania. 

 

 

                                                                                                                                                            

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

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                    Podpis wnioskodawcy 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siennica (Siennica ul. Mińska 

33, 05-332 Siennica, telefon 25 757 20 20). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@ugsiennica.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia wniosku/podania. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest to, że wniosek/podanie nie zostanie rozpatrzony. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.           

 

 

        ……………………………………………… 

                                 /data i podpis/ 

 

 
 


