
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wołów, którą reprezentuje Burmistrz Gminy Wołów, ul. Rynek 34, 56-100 Wołów 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: idoum@wolow.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi; 

  w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody; 
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
 jeżeli Paostwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy je na podstawie Paostwa zgody, którą wyrazili Paostwo poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub 

innej dokumentacji aplikacyjnej 
4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
6) posiada Pani/Pana prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 
7) ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa 
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

Wołów, dn …...........................  

WNIOSKODAWCA 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

………………………………………….... 

…………………………………………… 
(imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza i właściciela  
nieruchomości albo właściciela urządzeń o których mowa w  
art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego) 

....................................................................... 
(nr telefonu) 

Burmistrz Gminy Wołów 

Rynek 34 

56 – 100 Wołów 
 

WNIOSEK 
O WYDANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ NA USUNIĘCIE DRZEW LUB 

KRZEWÓW 

 
Na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83 a ust. 2a -7, art. 83 b – f, 84, art. 86 ust. 1, 2, 3 oraz art. 90 ust. 1, 2 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz 55 z późn. zm.), wnioskuję o wydanie 

zezwolenia na zezwolenia na usunięcie niżej wymienionych drzew /krzewów. 

 

1. Wnioskowane drzewa do usunięcia 

Nr działki, 
(miejscowość, arkusz mapy, obręb), 

na której znajduje się drzewo.  

Gatunek drzewa 
przeznaczonego do 

usunięcia. 

Obwód pnia 

drzewa mierzony 

na wysokości 

130cm ** 

Ilość drzew  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

* niepotrzebne skreślić 

** w przypadku gdy drzewo na wysokości 130 cm posiada kilka pni podać należy obwód każdego z tych pni, 

natomiast gdy nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa 
2. Wnioskowane krzewy do usunięcia 

Nr działki,                                                 

(miejscowość, arkusz mapy, obręb), na 

której znajdują się krzewy  

Gatunek krzewu 

przeznaczonego do 

usunięcia. 

Wielkość powierzchni (w 

m
2
), z której zostaną 

usunięte krzewy. 



 

 

 

  

 

3. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa i/lub krzewu 

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

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

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

 

4. * W zamian za usunięcie drzew zobowiązuję się dokonać nasadzeń zastępczych w ilości 

……………..  drzew/ krzewów z gatunków ozdobnych na działce nr ………………….......... 

      

 

……………………………………… 
 Podpis wnioskodawcy 

 

5. Termin usunięcia drzewa i/lub krzewu  ……………………………………………… 
                  (dzień, miesiąc, rok) 
 

6. Informuję, iż usunięcie drzew i/lub krzewów wynika / nie wynika**z celu związanego z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

7. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy zgodnie 

z art. 233 KK, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych 

powyżej. 

           

                                                                           ………………………………. ……………….                                        
        Czytelny podpis wnioskującego                                       

 

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

                                                                                       Czytelny podpis współwłaścicieli *** 

 

 

* nieobowiązkowe 

** niepotrzebne skreślić 

*** 
w przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością wymagane są podpisy wszystkich współwłaścicieli 

8. Załączniki do wniosku: 
Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie 

uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez 

projektanta z uprawnieniami budowlanymi, określający usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości, w przypadku 

realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany, również w przypadku budowy domu jednorodzinnego (art. 83b ust. 

1, pkt 8 ustawy o ochronie przyrody). 

Projekt planu nasadzeń zastępczych w ramach rekompensaty przyrodniczej (art. 83b ust. 1, pkt 9a ustawy 

o ochronie przyrody) - 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 wykonani  



 

Projekt planu przesadzenia drzew lub krzewów (art. 83b ust. 1, pkt 9b ustawy o ochronie przyrody) – 

tylko w przypadku wniosku o zezwolenie na przesadzenie 

Pełnomocnictwo i dowód
  
uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł (lub podanie 

podstawy prawnej zwolnienia z opłaty skarbowej) – dotyczy tylko wnioskodawcy działającego przez 

pełnomocnika 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  w przypadku przedsięwzięcia, dla którego wymagane 

jest jej uzyskanie (art. 83b, pkt 10 ustawy) 

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, jeżeli posiadacz 

nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym - do wniosku dołącza się zgodę właściciela 

terenu.  

 

Oświadczenie o udostępnieniu informacji dla mieszkańców jeżeli wniosek jest składany przez 

spółdzielnię mieszkaniową lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia 

na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości., o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm..) 

 

Inne załączniki : 

……………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………… 

     
PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH RUBRYK WNIOSKU JEST WARUNKIEM                                     

JEGO ROZPATRZENIA! 
UWAGA:  
W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.: 

1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;  
2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod 

względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w 

pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 

oraz na terenach zieleni;  
3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,  

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego, 
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew  

4. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób 

fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

(osoby fizyczne obowiązane są dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcie drzew, których 

obwody przekraczają wyżej wymienione). 
5. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 

użytkowania rolniczego;  
6. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej 

do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;  
7. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe 

służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia 

lub zdrowia;  
8. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: 

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, 

zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne 

podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, 

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania 



 

zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią 

złom lub wywrot;  
9. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 120 ust. 2f.  

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z art. 85 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj.: Dz. U. Z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) 
Zgodnie z  art. 86 w/w ustawy nie nalicza się opłat za usunięcie m.in.: 

1. drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie, 
2. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących 

obiektach budowlanych, 
3. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego 

albo bezpieczeństwu żeglugi  
obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza 

nieruchomości  
4. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza: 

a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu 

jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
b) 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew 

- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z 

przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zezwolenie na usunięcie drzew lub 

krzewów zwolnione jest z opłaty skarbowej. 

 


