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…………………………………………………………

Strzegom, dnia ……………………………..

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

………………………………………………………..
(adres zamieszkania)

…………………………………………………..……
……………………………………………….………
(numer telefonu do kontaktu )

Urząd Miejski
Rynek 38
58-150 Strzegom
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB/I KRZEWÓW
Określenie gatunku drzewa lub krzewu
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Obwód pnia podany w cm mierzony na wysokości 1,30 m a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posada kilka pni – obwód każdego z tych pni; b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio
poniżej korony drzewa lub wielkość powierzchni w m2, z której zostaną usunięte krzewy, za
powierzchnię krzewu przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu
(nr drzewa lub krzewu nadany we wniosku powinien być zgodny z nr drzewa lub krzewu oznaczonym na załączniku graficznym do wniosku
- rysunku, mapie albo projekcie zagospodarowania działki lub terenu)

.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Usunięcie drzewa /krzewu wynika / nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej*
Miejsce zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu …………………………………………..…………………………
(adres nieruchomości, nr działki, arkusz mapy, obręb)

...............................................................................................................................................................................................................
Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................................................
Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu .................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

………………………………………………
(czytelny podpis właściciela nieruchomości)
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Załączniki:
• Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
• Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie
o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego.
• Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu
informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
• Rysunek, mapa 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.
• 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 2001 r. – 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.
• Decyzję 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;
• 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.
Forma odbioru dokumentu: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
odbiór osobisty
odbiór za pośrednictwem poczty/gońca
OPŁATA SKARBOWA:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.) czynność podlega
opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (za pełnomocnictwo). Natomiast dla celów o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy
czynność nie podlega opłacie skarbowej lub może być zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem wykaz
przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia - rubryka 4.
Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu p. 11 (parter prawe skrzydło) lub na rachunek bankowy
Gminy Strzegom Santander Bank Polska S.A. O/Strzegom 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229.
*Pouczenie:
• Niepotrzebne skreślić
• Wnioskodawca zobowiązany jest do odbioru pisma w dniu ustalonym przez tut. urząd. Dokument nie odebrany
w ustalonym dniu zostanie przesłany na adres Wnioskodawcy.
• Jeżeli Wnioskodawca zamierza dokonać odbioru dokumentu przez upoważnioną osobę, to osoba ta powinna przedstawić
stosowne pełnomocnictwo do odbioru dokumentu.
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Oświadczenie należy wypełnić w przypadku wniosku składanego przez posiadacza nieruchomości o uregulowanym
stanie prawnym)

Oświadczam, że posiadam prawo do nieruchomości oznaczonej dz. Nr ………, AM - ……., Obręb
……………………………………. na podstawie tytułu ………………………………………….…………….………....................
(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, inne podać jakie)

Świadomy/a* odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy – zgodnie
z art. 233 k.k., potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.
……………………………………….…………..
(czytelny odpis wnioskodawcy)

Oświadczenie należy wypełnić w przypadku wniosku składanego przez posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym

Oświadczam, że jestem posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej
dz. Nr ………, AM- ……., Obręb ……………………………………..
Świadomy/a* odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy – zgodnie
z art. 233 k.k., potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.
…………………………………………….……..
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie należy wypełnić w przypadku wniosku składanego przez spółdzielnię mieszkaniową i zarząd wspólnoty
mieszkaniowej

Oświadczamy, że zawiadomiliśmy o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzewa lub krzewu, zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.
Świadomy/a* odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy – zgodnie
z art. 233 k.k., potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.
…………………………………………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Pouczenie:
Art. 233 § 1 Kodeksu karnego - 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.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
informuję, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miejski w Strzegomiu reprezentowany przez Burmistrza
Strzegomia z siedzibą Urząd Miejski Rynek 38, 58 – 150 Strzegom.
2.
Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Tomasz Wadas.
Kontakt do inspektora ochrony danych adres e-mail: iodo@amt24.biz
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku o wydanie zgody na lokalizację, budowę
lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 t.j.) § 55 ust. 1 pkt 4, § 77 i 79
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz. U. z 2016, poz. 124) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.).
4.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, od ostatecznego zakończenia sprawy.
5.
Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych;
- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa
to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10
maja 2018 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).
7.
Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.
8.
Podane przez Pana/Panią dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby NIP, REGON
jest obligatoryjne. Nie podanie ww danych będzie skutkować brakiem realizacji wniosku.
9.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta

Oświadczenie składającego wniosek:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu do celów kontaktowych

Tak

Nie
…………………………………………………..
(Data i podpis składającego wniosek)
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