
Krasnystaw, dnia …………………………………. 

………………………………………………. 

Imię i nazwisko lub adres wnioskodawcy 

 

……………………………………………………… 

Adres 

 

……………………………………………………… 

Nr telefonu 

 

Wójt Gminy Krasnystaw 

zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/krzewów* 

na terenie nieruchomości  
 Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na wycinkę : 

 

OZNACZENIE DRZEW/KRZEWÓW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA 
Obwód pnia drzewa podany w poniższej tabeli powinien być mierzony na wysokości 5 cm oraz 130 cm od 

ziemi. W przypadku gdy drzewo na tej wysokości posiada kilka pni należy podać obwód każdego z tych pni. 

Lp. Gatunek drzewa/krzewu 
Obwód cm na wys. 

Lp. Gatunek drzewa/krzewu 
Obwód cm na wys. 

5cm 130 cm 5 cm 130 cm 

1.    6.    

2.    7.    

3.    8.    

4.    9.    

5.    10.    

Razem …………… sztuk drzew wymienionych powyżej. 

Razem …………… (m2)powierzchni krzewów wymienionych powyżej. 

 

Przedmiotowe drzewo(a)/krzew(y)* rośnie(ą) na działce oznaczonej nr ewidencyjnym ………………, 

obręb …………………………………….. w miejscowości …………………………………………, 

Przeznaczenie terenu, na którym porośnięte są drzewo(a)/krzew(y)* do usunięcia …...……………… . 

Przyczyna usunięcia drzew(a)/krzew(a)*………………………………………………….………… 

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

Termin zamierzonego usunięcia drzew(a)/krzew(a)*………………………………………………. . 

 

Oświadczam 

Oświadczam, że posiadam prawo: własności , współwłasności , inne ……………………………** 

do władania ww. nieruchomością położoną na terenie Gminny Krasnystaw, która posiada tytuł prawny 

……………………………………………( nr księgi wieczystej lub aktu własności ).  

Jednocześnie oświadczam, że wycinka jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

 

 

 

 

……………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy/ów ) 

* - skreślić nieprawidłowe 
** - podać właściwe 
 

 

 

 



Załączniki(obowiązkowe): 
 

1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym prawie 

własności urządzeń o których mowa w art. 49§ 1 Kodeksu cywilnego;  

2. Zgoda właścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której 

mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody; 

3. Rysunek , mapę lub 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 1994r. – Prawo budowlane- określające usytuowanie drzew lub krzewu w odniesieniu do 

granicy nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości; 

4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 

5. Projekt planu nasadzeń zastępczych, 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 przesadzenia drzew 

i krzewów. 

Uwaga ! 

Oświadczenia, dołączane do wniosku, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.) 

 

PROCEDURA 

- do 21 dni od dnia doręczenia prawidłowego zgłoszenia dokonuje się oględzin drzewa, 

- 14 dni od dnia oględzin drzewa, organ w drodze decyzji administracyjnej może wnieść „sprzeciw” w przypadkach 

wskazanych w ustawie; 

- w przypadku usunięcia drzew przed upływem 14 dni lub wniesieniu sprzeciwu organ nakłada administracyjną karę 

pieniężną. 

- Organ może wydać zaświadczenie ( na żądanie osoby dokonującej zgłoszenia) o milczącym załatwieniu sprawy 

(bezpłatnie), bądź o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu ( opłata 17 zł). 

 

OPŁATA 

1.Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę 

opłat: 

- posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy 

obwodów pozostałych pni, 

-nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzew. 

2. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntów pokrytej usuwanymi 

krzewami i stawkę opłaty. 

 

POUCZENIE 

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma 

związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte 

drzewo, stosowny organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości,  

w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa (Art.83f ust. 17 ustawy o ochronie 

przyrody) 

 

 

 

……………………………………….. 

          (podpis wnioskodawcy/ów ) 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczam, że: 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Administratora udostępnionego przeze mnie numeru 

telefonu w celu powiadomienia o rozpatrzeniu wniosku o wydanie zaświadczenia o braku postaw do wniesienia 

sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L.z 2016 r. Nr 119, s.1). 

* Niepotrzebne skreślić 

         …………………………………. 

          (czytelny podpis) 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krasnystaw z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 4, 22-

300 Krasnystaw, tel.82 576-37-53, e-mail: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl 

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: 

iod@krasnystaw.ug.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w związku z realizowaniem zadań własnych gminy, 

w szczególności na podstawie ustawy o ochronie przyrody; 

2) podjęcia działań na Pani/Pana żądanie; 

3) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody. 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów 

prawa tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak również 

inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO, 

2) prawo do ich sprostowania na  zasadach określonych w art. 16 RODO, 

3) usunięcia na zasadach określonych w art. 17 RODO w tym przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, gdy ich 

dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których 

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu 

okresu archiwizacji, 

4) ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO, 

5) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO (o ile w danym przypadku przysługuje), 

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na zasadach określonych w art. 21 RODO – nie dotyczy to 

przypadków, gdy Administrator posiada uprawnienia do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy zapoznać się z procedurą realizacji praw osób, których dane 

dotyczą dostępną na stronie internetowej oraz w siedzibie Administratora. 

 

7) W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

 

Podanie danych wynika z przepisów ustawy o ochronie przyrody lub jest dobrowolne w przypadku, gdy podstawą 

przetwarzania jest zgoda. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości załatwienia wnioskowanej sprawy  

w UG Krasnystaw. 

 

 

Krasnystaw, dnia ……………………………   ……………………………………… 

              (czytelny podpis) 

mailto:wojt@krasnystaw.ug.gov.pl
mailto:iod@krasnystaw.ug.gov.pl

