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Kije., dnia…………………….
(miejsce i data złożenia)   

WÓJT GMINY KIJE

ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

Wniosek
 o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

WNIOSKODAWCA (posiadacz nieruchomości/właściciel*) *- właściwe zakreślić.
(UWAGA: Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela na usunięcie
wnioskowanych  drzew  lub  krzewów.  W  przypadku,  gdy  nieruchomość  stanowi  współwłasność  należy  dołączyć  pisemną  zgodę
wszystkich współwłaścicieli).                                                                                                     
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI
Imię i nazwisko 

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Adres ………………………………………………………………..…….

……………………………………………………………………………….

Telefon ………………………………………………

Imię i nazwisko 

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Adres ………………………………………………………………..…….

……………………………………………………………………………….

Telefon ………………………………………………

WYKAZ DRZEW/KRZEWÓW WNIOSKOWANYCH DO USUNIĘCIA 

Lp Nazwa gatunku
Obwód pnia 

drzewa* [cm]

Nr działki
miejscowość

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

W przypadku zamiaru wycięcia  większej ilości drzew ich wykaz należy sporządzić w postaci osobnego 
załącznika do wniosku.
 *obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130cm od powierzchni gruntu. Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 
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130 cm, każdy pień traktuje się jak odrębne drzewo a ich obwody podaje się we wniosku. Natomiast, gdy korona drzewa 
znajduje się poniżej 130 cm należy podać obwód pnia mierzony tuż pod koroną i ten fakt opisać. 

 W przypadku krzewu należy podać powierzchnię, z której zostanie usunięty krzew.

OŚWIADCZENIE (*- właściwe zakreślić)
Oświadczam, że jako wnioskodawca:
jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą   TAK /NIE*
i  ubiegam się  o zezwolenie na usunięcie  drzew/krzewów na cele  związane z prowadzeniem działalności  gospodarczej
TAK /NIE*
PRZYCZYNA ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW
(Podać przyczynę)

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PLANOWANY TERMIN USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW

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

Oświadczam(y)  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań,  że
posiadam(y) tytuł prawny do władania nieruchomością, na której rośnie wnioskowane do usunięcia
nw. drzewo/krzew.

Pouczony o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 75 § 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oświadczam, iż dane zawarte w tym
wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

                                                     ………………………………………………

                                                           czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców 

Do wniosku załączam (jeśli dotyczy):
• Zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów
• W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgodę wszystkich współwłaścicieli ze wskazaniem ich

adresów zamieszkania i adresów do korespondencji
• Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt za-

gospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z usta-
wą  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do gra-
nic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości*

• Oświadczanie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
• Projekt planu nasadzeń zastępczych, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. a) ustawy o ochronie przyrody
• Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. b) ustawy   o ochronie

przyrody
• 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 przyro-
dy

• 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 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane

• W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełno -
mocnictwa do składania oświadczeń woli  wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopia dowodu zapłaty opłaty
skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), informujemy, iż: 

Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kijach jest Wójt Gminy
Kije, ul. Szkolna 19, 28- 404 Kije, adres email: urzad@kije.pl, tel. 41 356 80 09.

Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  w  przypadku  pytań
dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych można kontaktować się poprzez adres
email: k.lechowska@kije.pl, tel. 41 356 80 09 w.10.

Państwa  dane  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  wniosku  na  podstawie  ustawy  z  dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U. 2020 poz. 55 z późn. zm.), a także na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO (UE 2016/679). 

Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  warunkiem  ustawowym  oraz  warunkiem
złożenia  i  rozpatrzenia  składanego  wniosku.  Administrator  wymaga  podania  wyłącznie  danych
osobowych niezbędnych do jego realizacji. 

Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej oraz dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa.

Państwa  dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do
realizacji  celów  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Prezesa  Rady
Ministrów dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr
14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane
po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych.

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zapoznałem/am się z klauzulą  informacyjną.

………….…………………………………………….
    (data i czytelny podpis)                    
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