
Białobrzegi, ……………………………….. 

 

………………………………………………… 
                                         Imię i nazwisko/Nazwa 

………………………………………………… 
                                                        Adres 

………………………………………………… 
                                                        Adres 

………………………………………………… 
                                                      Telefon 

 

Wójt Gminy Białobrzegi 

37-114 Białobrzegi 4 

 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

 

 

I. Drzewo lub krzew rośnie na działce nr ……………. w obrębie …………………..... 

położonej w ………………………………………………………………...................... 

 

II. Nazwa gatunku i obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130cm: 

(w przypadku gdy na wysokości 130cm drzewo posiada kilka pni –obwód każdego z tych pni, jeśli nie 

posiada pnia –obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa) 

 

nr 1. ……….………………….…….…  … nr 11. ……….……………….…………… 

nr 2. ……….………………….…….…  … nr 12. ……….……………….…………… 

nr 3. ……….………………….…….…  … nr 13. ……….……………….…………… 

nr 4. ……….………………….…….…  … nr 14. ……….……………….…………… 

nr 5. ……….………………….…….…  … nr 15. ……….……………….…………… 

nr 6. ……….………………….…….…  … nr 16. ……….……………….…………… 

nr 7. ……….………………….…….…  … nr 17. ……….……………….…………… 

nr 8. ……….………………….…….…  … nr 18. ……….……………….…………… 

nr 9. ……….………………….…….…  … nr 19. ……….……………….…………… 

nr 10 ……….………...……….…….…  … nr 20. ……….……………….…………… 

 

 



III. Nazwa gatunku i wielkość powierzchni krzewu, z której zostanie usunięty: 

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

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

IV. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu. 

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

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

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

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

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

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

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

V. Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu: 

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

VI. Usunięcie drzewa lub krzewu wynika z celu związanego z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

 TAK 

 NIE 

 

VII. 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 lipca 1994 

r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do 

granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej 

nieruchomości. 

 rysunek, mapa 

 projekt zagospodarowania terenu 

 

VIII.  Projekt planu: 

a) 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 w rozumieniu art.3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

–Prawo ochrony środowiska lub 



b)  przesadzenia drzewa lub krzewu-jeżeli 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. 

 TAK wg załącznika 

 NIE 

 

IX. 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. 

 TAK 

 NIE 

 

X. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające 

zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 

13 i 15, jeżeli zostało wydane. 

 TAK 

 NIE 

 

XI. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1, 

§ 2 Kodeksu Karnego, który za składanie fałszywych zeznań przewiduje karę 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8,że jestem:  

 właścicielem nieruchomości; 

 współwłaścicielem nieruchomości; 

 użytkownikiem wieczystym nieruchomości; 

 posiadaczem nieruchomości –do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela tej 

nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu; 

 właścicielem urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 Kodeksu Cywilnego; 

 posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym; 

 zarządcą nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. 

 

 

........................................... 
    Podpis 



XII.  Wyrażam zgodę na usunięcie drzewa/krzewu jako współwłaściciel 

nieruchomości/współużytkownik wieczysty: 

 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

  Podpis 

 

 

 

…………………………………… 

Podpis wnioskodawcy 

  



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  

(przetwarzanie danych w związku z przeprowadzeniem postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na 

usunięcie drzew i/lub krzewów) 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), podaje się do 

wiadomości następujące informacje: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Białobrzegi reprezentowana przez Wójta Gminy 

Białobrzegi. 

Dane kontaktowe administratora: 

Urząd Gminy Białobrzegi 

37-114 Białobrzegi 4 

Tel.: 17 224 -52-27, 17 224-52-95, 17 224-52-20 

Adres e-mail: urzad@gmina-bialobrzegi.pl 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: 

a) listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach, 

b) telefonicznie 17 224 03 52, 

c) na adres e-mail k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach: 

 związanych z przeprowadzeniem postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

i/lub krzewów. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustaw: 

       art. 6 ust. 1 lit. C i e RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ww. ustaw podmiotom: 

służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym  

i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań publicznych; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny  

w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych 

przepisach. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich sprostowania. 

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

danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis 

prawa.  

9. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z w/w informacjami: 

 

 …………………………………………………… 

 data i czytelny podpis 

 

 

 

mailto:urzad@gmina-bialobrzegi.pl
mailto:k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl

