
..................................                                                                        Regimin, dnia…….............. 
(Imię i Nazwisko wnioskodawcy) 
..................................... 
(adres wnioskodawcy) 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
Tel (wnioskodawcy) 
 
                                                                                               Wójt Gminy  Regimin 
 

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew/krzewów 
Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie poniżej podanych gatunków 
drzew/krzewów: 

Lp. 
 
 

Gatunek 
drzewa/krzewu 

Ilość drzew 
przeznaczonych 

do usunięcia 
(szt.)* 

Obwód 
pnia 

drzewa  
mierzony 

na 
wysokości 5 

cm od 
podstawy 
pnia (cm)* 

Obwód 
pnia 

drzewa  
mierzony 

na 
wysokości 
130 cm od 
podstawy 

pnia (cm)* 

Powierzchnia 
krzewów 

przeznaczonych do 
usunięcia (m2)** 

1      
2      
3      

4      

5      
6      

7      

8      
9      

*- wypełnić w przypadku usuwania drzew 
** - wypełnić w przypadku usuwania krzewów 
 
Przeznaczenie terenu na którym rosną drzewa……………………………………………… 
o nr ew. gr. działki ( wraz z miejscowością lub obrębem ), na której rosną 
drzewa/krzewy:……………………………………………………………………. 
Właściciele/współwłaściciele działki:  
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Przyczyna na usunięcie drzew/krzewów: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Drzewa/krzewy zostaną usunięte w terminie do dnia……………………………………….. 
 
Informacja o ewentualnych nasadzeniach zastępczych ( należy tu podać ilość i gatunki drzew/ 
krzewów przewidzianych do nasadzeń): 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

                                                                                                        …………………………….                                                         
(podpis wnioskodawcy) 



OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością/posiadam tytuł prawa 

własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.* nieruchomości o nr ew. gr. 
………………. położonej w miejscowości…………………...przy ulicy………………………………, 
której jestem właścicielem / użytkownikiem  wieczystym / użytkownikiem (umowa użyczenia 
nieruchomości)*. 

Oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.                                                     

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

                                                                                                         (podpis wnioskodawcy) 

* - niepotrzebne skreślić 

Załącznik: 
1. Mapa lub rysunek z naniesioną lokalizacją drzew do usunięcia 
2. Projekt nasadzeń zastepczych 

 

Uwaga 

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest mapa (bądź rysunek) obrazująca granice działki i 
rozmieszczenie drzew/krzewów wytypowanych do usunięcia. Każde z przedmiotowych drzew musi być 
opisane w taki sposób, który pozwoli ich jednoznaczną identyfikację – np.: można oznaczyć drzewa 
kolejnymi numerami, gdzie cyfra „1” oznacza [pierwsze drzew o wymienione we wniosku, „2” – drugie 
itd.]. Drzewa zaznaczone na mapie muszą odpowiadać ilości i gatunkom podanym we wniosku.  

 

 

Zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej na podstawie części 
III  ust.44 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) 

 

 



Informacje dla osób, których dane są zbierane w zakresie wydawania zezwoleń na 
usunięcie drzew i krzewów, przyjmowanych zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów. 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż : 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Regimin, z siedzibą w 
Regiminie ul. A. Rzewuskiego19, tel. (23) 681-17-56, e-mai: ug@regimin.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Regimin na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) 
ww. rozporządzenia na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) w zakresie 
prowadzenia spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów. 

3. Dane osobowe będą przechowywane w tut. urzędzie przez okres 5 lat liczonych od 
zakończenia postępowania. Po okresie 5 lat ulegną brakowaniu ( zniszczeniu).  

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, brak ich 

podania może skutkować brakiem uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 
sprzeciwem co do wycinki drzew i krzewów.  

6. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy prawa 
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo 
do przenoszenia danych. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych.  
 

                                                                                                                     …………………………                                                                                                       

                                                                                                                        podpis wnioskodawcy 


