
………………..dn………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

(wnioskodawca, adres, tel.)      Burmistrz Leśnicy  

 

 

 

 

 Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1098z późn. zm.) zwracam(y) się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów rosnących na nieruchomości Nr ………….…….…. Km……………………… 

położonej w ……………….………..…… przy ulicy……………………….……………..…… 

opisanej w Księdze Wieczystej Nr ………………………………………………….……..…… 

 Jestem właścicielem/posiadaczem w/w nieruchomości* 

WYKAZ DRZEW/KRZEWÓW WNIOSKOWANYCH DO USUNIĘCIA (zgodny 

z załącznikiem 6 lub 7) 

 

Nr. 

inw.** 

Nazwa gatunku*** Obwód pnia 

drzewa (cm)**** 

Powierzchnia 

krzewu w rzucie 

poziomym (m2) 

    

    

    

    

    

    

*Niepotrzebne skreślić. 

**Nr inwentaryzacyjny drzewa/krzewu nadany we wniosku winien być zgodny z nr 

usytuowania drzewa/krzewu na załączniku graficznym (rysunek, mapa lub projekt 

zagospodarowania działki/terenu). 

***tj. podanie łącznie nazwy rodzajowej oraz epitetu gatunkowego np. dąb szypułkowy, świerk 

pospolity, itp. 

****obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. Jeżeli drzewo 

rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, podaje się obwody każdego pnia. Natomiast gdy 

korona znajduje się poniżej 130 cm należy podać obwód pnia mierzony tuż pod koroną i ten 

fakt opisać. 

  



DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIEL URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 49 § 1 KODEKSU CYWILNEGO 

Imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości (pieczęć) 

 

   …………………………………………………………………………... 

 

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

 

   …………………………………………………………………..………. 

 

   ……………………………………………………………………..……. 

 

PRZECZYNA ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA DRZEWA/KRZEWU (opisać np. stan 

zdrowotny, kolizję z inwestycją lub inne) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

MIEJSCE NA KTÓRYM ROŚNIE DRZEWO/KRZEW (przeznaczenie działki, aktualny 

sposób korzystania z nieruchomości np.: działka budowlana, nieużytek, park, zieleniec, pas 

drogowy, użytki rolne, inne) 

 

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

 

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

 

WSKAZAĆ, CZY USUNIĘCIE DRZEWA WYNIKA Z CELU ZWIĄZANEGO 

Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

 

1. WYNIKA                                     2.  NIE WYNIKA 

 

PLANOWANY TERMIN USUBIĘCIA DRZEWA/KRZEWU (data do której 

wnioskodawca planuje usunąć drzewo / krzew) 

 

 

Dzień ………… miesiąc ………….. rok 

 

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że dane zawarte we wniosku są zgodne 

ze stanem faktycznym. 

 

 

      …………………………………………………. 

  (czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/wnioskodawców  

lub pełnomocnika) 

  



DO WNIOSKU DOŁĄCZAM: 

1. Zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów, jeśli jest 

wymagana*. 

2. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgodę wszystkich  współwłaścicieli ze 

wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji. 

3. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, o którym mowa art. 83 

bust.1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody. 

4. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o którym mowa  w art. 83 ust.4 ustawy o ochronie 

przyrody (dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych). 

6. W przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości-zgodę właściciela nieruchomości 

na przesadzenie lub posadzenie w zamian za zadrzewienia usuwane, z załącznikiem graficznym 

miejsca gatunków przesadzonych lub nasadzeń w zamian rysunek, mapę 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 lipca1994 r. – Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do 

granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej 

nieruchomości. 

7. Projekt planu nasadzeń zastępczych, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9 lit. a, ustawy o ochronie 

przyrody. 

8. Projekt przesadzenia drzewa/krzewu, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9 lit. b ustawy o ochronie 

przyrody. 

9. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia 

warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (art. 83b ust 

1, pkt 10 ustawy o ochronie przyrody). 

10. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegającym zakazom określonym 

w art.51 ust.1 pkt 1–4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 pkt 1,3,7,8,12,13,15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli 

zostało wydane. 
 

*Zgoda nie jest wymagana, w przypadku wniosku składanego przez: 

a) użytkownika wieczystego, 

b) spółdzielnię mieszkaniową, 

c) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością 

wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, 

d) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, 

e) posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

 

 

UWAGA: 

W myśl art. 83f ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.: 

 krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m 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. 

 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. 

 drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są 

usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania 

rolniczego. 

 drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do 

rejestru zabytków lub na terenie zieleni. 



Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO 
 
Zgodnie z art. 13 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

 

Administrator danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Leśnica (zwana dalej jako 

„Administrator”), ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, jest reprezentujący ją Burmistrz Leśnicy. Adres e-mail: 

um@lesnica.pl, telefon: +48 77 461 52 81. 

 

Dane kontaktowe 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można skontaktować się 

w sprawach ochrony danych i realizacji swoich praw pisząc na adres e-mail: iod@lesnica.pl lub na adres 

siedziby administratora: Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, telefon: +48 77 463 98 59. 

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e,  unijnego 

rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych administratorowi wynikających z 

przepisów prawa. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie Art. 83b ust. 1 – Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Dane osobowe, które są w posiadaniu Gminy Leśnica, otrzymaliśmy od Pani/Pana podczas przyjmowania 

zgłoszeń, wniosków, korespondencji lub innych dokumentów, których byliśmy adresatem, a w szczególnych 

przypadkach otrzymaliśmy je od osób trzecich lub zostały pobrane z rejestrów publicznych. 

 

Odbiorcy danych 

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora, takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych z 

administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

 

Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzenia 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.  

 

Prawa osoby, której dane dotyczą 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia 

lub ograniczenia ich przetwarzania. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na 

stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z 

inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

 

Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych jest konieczne do załatwienia sprawy administracyjnej – bez podania danych 

osobowych nie jest możliwe zrealizowanie powyższych celów. 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Podpis Wnioskodawcy                               

 


