
                                         ............................................, dnia ....................................
…………………………………..............................
(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)

…………………………………..............................
(adres/siedziba wnioskodawcy)

Starostwo Powiatowe w Kraśniku
          Al. Niepodległości 20 

             23-204 Kraśnik

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzew  ów  
z terenu nieruchomości będących własnością gminy

 /na podstawie art. 83 ust 1, art. 83a ust. 1, art. 83b, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody – tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm./

1. Właściciel/ posiadacz nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy: 
(imię i nazwisko/nazwa oraz adres/siedziba) 

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

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

2. Umiejscowienie przewidzianych do usunięcia drzew lub krzewów:
(adres nieruchomości, numer działki ewidencyjnej oraz obręb)

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

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

3. Ilość, gatunek i obwód pni usuwanych drzew mierzony na wysokości 130 cm 
lub gatunek krzewów i wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte (w przypadku gdy: 
1) na wysokości 130 cm drzewo posiada kilka pni należy wpisać obwód każdego z tych pni; 
2) nie posiada pnia należy podać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.
Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu 
wyrażoną w m2)

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

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

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

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

4. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów:

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

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

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

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

5. Termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów.

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

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

6. Czy usunięcie drzewa lub krzewu wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności 
gospodarczej? 

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

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



7. Informacja na temat nasadzeń zastępczych drzew lub krzewów stanowiących kompensację 
przyrodniczą za usuwane drzewa lub krzewy jeżeli takowe są planowane (należy wskazać liczbę, 
gatunek lub odmianę drzew lub krzewów oraz miejsce i planowany termin ich wykonania)

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

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

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

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

           …...........…………………….............
 (Podpis wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:

 Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie 
własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

 Zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, 
o której mowa w art. 83 ust. 4;

 rysunek, mapę 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 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 – 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;

 Projekt planu 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 
ub 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 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
jeżeli zostało wydane.

 Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa).



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
danych 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  osobowych  zwane  RODO)- (Dz.  Urz.  UE  L  119  z
04.05.2016) uprzejmie informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kraśnicki z siedzibą: 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20,
2) kontakt  z  Inspektorem Ochrony Danych  –  adres  e:mail:  abi@powiatkrasnicki.pl,  adres  do  korespondencji:  Starostwo

Powiatowe w Kraśniku, 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20,
3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu prawnego art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Ustawa z dnia  16

kwietnia 2004r. (Dz. U z 2017 poz. 1257 z późń. zm.) w celu wydania decyzji oraz w pozostałych przypadkach Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie
przepisu prawnego – art. 6 ust. 1 lit. A RODO. 

4) Pani/  Pana  dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  uprawnionym  do  uzyskania  danych  osobowych  na
podstawie przepisów prawa,

5) Pani/ Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie / Rozdział III RODO – Prawa osoby, której dane dotyczą szczegółowo
określa zasady, kiedy Pani/ Panu wymienione prawa przysługują/,

7) ma Pani/ Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie  danych  osobowych  w zakresie  wynikającym z  przepisów prawa  jest  obligatoryjne  a  w  pozostałym zakresie

dobrowolne, 
9) Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zapoznałem(-am) się z zamieszczoną powyżej  treścią klauzuli informacyjnej.

………………………………………………………………
                                 (data, podpis)

mailto:abi@powiatkrasnicki.pl


OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ/ O POSIADANYM PRAWIE WŁASNOŚCI URZĄDZEŃ 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 § 1 KODEKSU CYWILNEGO

Ja, niżej podpisany (a) ….................................................................................. legitymujący (a) się 

dowodem osobistym nr …............................................. urodzony (a) dnia …................................... 

w …............................. zamieszkały (a) w …...................................................................................... 

po zapoznaniu się z art. 83 b ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 

oświadczam, że posiadam:

tytuł prawny władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka (i)

…...........................................................................................................................................................
(numer i obręb geodezyjny działki)

wynikający z tytułu:

○  1) własności,

○  2) współwłasności …........................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................
(dane współwłaścicieli)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew (a)/krzewu 

(ów) z przedmiotowej nieruchomości, które przedkładam w załączeniu.

○  3) użytkowania wieczystego …..................................................................................................

○  4) trwałego zarządu …...............................................................................................................

○  5) inne …....................................................................................................................................

prawo własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (urządzenia służące do 

odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urzadzenia podobne)

…............................................................................................................................................................
(wymienić jakie urządzenia)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie 

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, 

zamieszczonych powyżej.

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


