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

           (imię i nazwisko)

……………………………………………………………

(adres)                                                                                          Burmistrz  Miasta i Gminy 

…………………………………………………………..                                               Radzyń Chełmiński 

……………………………………………………………
(telefon)

Wniosek 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

z terenu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr …………………….
położonej na terenie miejscowości ……………………………………………………………..
1. Drzewa lub krzewy przeznaczone do usunięcia, zgodnie z numeracją na rysunku lub mapie:

L.p. Gatunek drzewa Ilość [szt.] Obwód pnia mierzony na
wysokości 130 cm [cm]

1
2
3
4
5

L.p. Gatunek krzewów Powierzchnia z której zostaną usunięte krzewy
[m2]

1
2
3
4
5

2. Przeznaczenie terenu na  którym rosną drzewa lub krzewy:…………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
3. Przyczyna usunięcia: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
4. Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewów:
…………………………………………………………………………………………………..

5. Usunięcie drzew/krzewów  wynika /nie wynika* z celu związanego z prowadzeniem 

działalności gospodarczej.

6. Liczba nasadzeń zamiennych drzew lub wielkość powierzchni nasadzeń zastępczych 

krzewów: …………………………………………………………………………………..

7. Termin przesadzenia lub posadzenia drzew lub krzewów: …………………………….

    

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



Do wniosku dołączam:
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o 

posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
 TAK          NIE         

2. Zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana TAK        NIE 
3. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r o ochronie przyrody TAK         NIE
4. Rysunek lub mapkę 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 1994r. – Prawo budowlane – określające 
usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 
istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości TAK        NIE

5. Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew lub krzewów TAK         NIE
6. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków 

realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 TAK         NIE
7. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w 

art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 jeżeli zostało wydane TAK         
NIE

8. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę TAK       NIE
9. Pełnomocnictwo  TAK          NIE
10. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa TAK         NIE
11. Inne ……………………………………………………………………………

       właściwe zaznaczyć

O ś w i a d c z e n i e

Ja,  niżej  podpisany/a  ……………………………………………,
zamieszkały/a …………………………………………………………………
legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ………………………,
wydanym przez  ………………………………………………………………
oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §
1 k.k. za składanie fałszywych zeznań, że:
 posiadam tytuł prawny władania nieruchomością oznaczoną jako działka
nr ……………. - obręb ………………………………………, gmina Radzyń
Chełmiński, proszę podać tytuł prawny*: …………………………………….

Ja wyżej podpisany (a) pouczony (a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego:
(kto  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód w postępowaniu  sądowym lub  w innym
postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,
podlega  karze  pozbawienia  wolności  od  6  m-cy   do  8  lat),  powyższe  oświadczenie
złożyłem/am zgodnie z prawdą.

……………………….
        czytelny podpis

* Tytuł prawny:
 własność, 
 współwłasność,
 użytkowanie wieczyste,
 trwały zarząd,
 ograniczone prawo rzeczowe. 

UWAGA!
Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.



Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze
zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Pani/ Pana   danych jest Burmistrz Radzynia Chełmińskiego, z siedzibą  w Radzyniu
Chełmińskim przy Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel.: (56) 6886001, 6886087, 6886010, sekretariat:
wewnętrzny 130, adres e- mail: urzad@radzynchelminski.eu.

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym mogą  się  Państwo  kontaktować  we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu  e mail:
liodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.

3) Pani/Pana dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  wydania  zezwolenia  na  usunięcie  drzew  lub
krzewów, tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2020, poz. 55 ze zm.). W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych
innych  niż  wynikające  z  obowiązku  prawnego,  podstawę  legalizującą  ich  przetwarzanie  stanowi
wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione
dobrowolnie dane będą przetwarzane w celu wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

4) Pani/Pana dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu   z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  w tym przepisów
archiwalnych tj. 5 lat. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu
wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

5) Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  lecz  nie  będą  podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) w  przypadku  gdy  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  wyrażonej  zgody  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8) Podanie  przez  Państwa danych  osobowych  w związku  z  ciążącym na  Administratorze  obowiązkiem
prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym
mowa  w  punkcie  3.  Nieprzekazanie  danych  udostępnianych  dobrowolnie  pozostaje  bez  wpływu  na
rozpoznanie sprawy. 

9) Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie  umowy  powierzenia
przetwarzania  danych  osobowych,  a  także  podmiotom  lub  organom  uprawnionym  na  podstawie
przepisów prawa.

…………………………………………..

                  (data i podpis) 

mailto:liodo@radzynchelminski.eu

