
...........................................    Tarnowiec, dnia………............................... 

Nazwisko i Imię Wnioskodawcy 

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

Adres zamieszkania 

tel.. …………………………………….. 

       Wójt Gminy w Tarnowcu 

       38-204 Tarnowiec 211 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI 

NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 
  

  Proszę o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew (krzewów) rosnących na działce nr 

…............…, będącej moją własnością, położonej w miejscowości …………………………… 

 

 

Gatunek drzewa 

Obwód pnia 

mierzony na wys. 130 cm 
  

  

  

  

  

 

Wielkość powierzchni, z której będą usuwane krzewy w m2 ………………………………….. 

Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew . ................................……………... 

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

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

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

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

Planowany termin usunięcia ........................................................................................................ 

 

 

.............................................................. 
/podpis/ 

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć: szkic sytuacyjny, aktualny dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością  z  

której mają być usunięte drzewa lub krzewy, zgodę właściciela /jeśli wnioskodawca nie jest jej właścicielem/, zgodę 

współwłaścicieli /w przypadku występowania współwłasności/. 

 

 

 

 



    OŚWIADCZENIE 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

 

Ja, niżej podpisany /a/ 

                    ……………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby, ubiegającej się o wydanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów 

 albo  osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej, ubiegającej się o ww. decyzję) 

 

legitymujący /a/ się …………………………………………………………… 
                                       (nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający) 

 

urodzony /a/ ………………………………………………………………………... 

zamieszkały /a/ …………………………………………………………………….. 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55), zgodnie z art. 83 ust. 1 ww. ustawy 

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w 

ewidencji gruntów i budynków,  

jako działka/i/ nr ……………, obręb ewidencyjny ..…………, jednostka 

ewidencyjna…………….,  wynikające z tytułu: 
 

1) własności 

2) współwłasności ……………………………………………………………. 
                                                  (wskazanie współwłaścicieli- imię, nazwisko lub nazwa oraz adres) 

 

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na występowanie do organu administracji 

samorządowej z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów 

z dnia ………………………… 

3) użytkowania wieczystego …………………………………………………… 

4) trwałego zarządu1 …………………………………………………………… 

5) ograniczonego prawa rzeczowego1 ………………………………………….. 

wynikające z następujących dokumentów2, potwierdzających powyższe prawo 

do dysponowania nieruchomością ………………………………………………. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 

nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym 

podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej. 

 

 

 

…………………….      …………………….. 
     (miejscowość ,data)            (podpis) 

 

 

 
1 Należy wskazać właściciela nieruchomości 
2 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością 



 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

na podstawie  z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Tarnowiec reprezentowana przez Wójta. 

Kontakt do Administratora: adres:  Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, tel. 13 4255500, e-mail: 

ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl 
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych –e-mail: patrycja.kaczmarczyk-hap@ugtarnowiec.pl 

3. Urząd Gminy realizując swoje zadania może przetwarzać dane na podstawie:  

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. wyrażonej zgody w przypadku podania danych kontaktowych 

celem ułatwienia kontaktowania się (nr telefonu, adres e-mail). 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do realizacji obowiązków wynikających z ww. 

przepisów m.in.: w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz wymagane aby zrealizować powyższy cel. 

Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu. 

6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz 

przez okres wymagany kategoria archiwalną B5.  

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, inne osoby 

i podmioty, które na podstawie obowiązujących przepisów uzyskują dostęp do danych 

w tym: Poczta Polska S.A. 

8.  Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 

prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do 

usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została 

wycofana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w 

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje 

prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której 

dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie 

potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, 

obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej 

zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. W przypadku niezgodne z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

 

 
Potwierdzam zaznajomienie się z powyższą informacją 

 

 

 

      ………………………………………….           

                         (podpis i data) 


