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

Data, ...........................................

......................................................................
......................................................................
(imię, nazwisko, adres)
nr telefonu ……..........................….……………..
……………….................................………………….
rodzaj prawa do nieruchomości

Urząd Gminy Radomsko

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie:
..................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………...............................................…............……………………..
(ilość sztuk, gatunek, odmiana drzewa lub krzewu)
…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
(obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm lub powierzchnia krzewu w m2 )
…..……………………………………………………..........................................................………………………………………….
(numer geodezyjny działki, obręb, miejscowość, przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania
przestrzennego)
………………………………………………………………………………………………...…..........................................................
(przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew)
…………………………………………………………………………..............................................………………………................

...................................................................................................................................................................
(przyczyna, cel usunięcia)
……………………………………………………..........................................................……………………………………………..
(termin końcowy do którego mają zostać usunięte drzewa lub krzewy)
Czy usunięcie drzew lub krzewów wynika z prowadzonej działalności gospodarczej ?
□ TAK

□ NIE
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Czy przeznaczone do usunięcia drzewo lub krzew zlokalizowane jest na granicy nieruchomości
należących do różnych właścicieli ?
□ TAK

□ NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku przez Urząd Gminy
Radomsko w celu jego realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

..........………............................................
czytelny podpis wnioskodawcy/-ów
Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu gminy, zamiaru usunięcia
drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Termin załatwienia sprawy - 30 dni od chwili złożenia wniosku o ile nie wystąpią okoliczności
przewidziane w KPA skutkujące przedłużeniem postępowania.
Oświadczenia:
Ja niżej podpisany(-a) uprzedzony (-a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za
składanie fałszywych zeznań: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”
oświadczam, że:
posiadam prawo do dysponowania nieruchomością z której ma zostać usunięte drzewo/a (krzew/y)
objęte treścią niniejszego wniosku
……….……………..…………………………….
czytelny podpis wnioskodawcy/-ów
przy usuwaniu drzew/a (krzewu/ów) objętych wnioskiem, zostaną zachowane warunki bezpieczeństwa
dla osób i mienia, a w przypadku zaistnienia szkody, jestem świadom ponoszenia odpowiedzialności
odszkodowawczej na zasadach określonych w kodeksie cywilnym
……….……………..…………………………….
czytelny podpis wnioskodawcy/-ów
stosunki graniczne nieruchomości z której mają zostać usunięte drzewo/a (krzew/y)
są uregulowane / nie są uregulowane oraz że toczy się / nie toczy się postępowanie jej dotyczące

……………………………………………………….
czytelny podpis wnioskodawcy/-ów

2

na nieruchomości z której mają zostać usunięte drzewa (krzewy) występują / nie występują
mogące być objęte ochroną gatunki zwierząt, roślin i grzybów, a usunięcie drzew (krzewów)
wpłynie / nie wpłynie w istotny sposób na środowisko przyrodnicze

………………………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy/-ów
 niewłaściwe skreślić
Załącznik do wniosku:
1. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości,
odległość drzew lub krzewów od granic.
2. w przypadku gdy drzewo (krzew) rośnie w granicy wymagana jest pisemna zgoda sąsiada.
3. w przypadku gdy wniosek składa współwłaściciel, konieczna jest pisemna zgoda pozostałych
współwłaścicieli, a gdy składa mający inne prawo do nieruchomości (np. dzierżawca), konieczna
jest pisemna zgoda właściciela lub wszystkich współwłaścicieli.
4. w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, składa się pełnomocnictwo + opłatę w
wysokości 17 zł od pełnomocnictwa.
Administratorem podanych danych osobowych jest: Urząd Gminy Radomsko z/s. przy ul. Piłsudskiego
34, 97-500 Radomsko.
Celem przetwarzania danych jest: kontakt oraz załatwienie objętej wnioskiem sprawy.
Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą.
Zebrane dane będą przechowywane do: ustania celu w jakim były przetwarzane.
Zebrane dane mogą być przekazywane: tylko odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość
istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów
uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest możliwe na postawie zgody, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu z Panem/Panią i rozpatrzenia sprawy.
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