
         Garwolin, dnia ................................. 
….................................................................................... 
(imię, nazwisko lub nazwa firmy) 
....................................................................................... 
(adres zameldowania lub siedziby w przypadku firmy) 
…................................................................................... 
(numer telefonu kontaktowego) 
 

Adres do korespondencji 1 
...................................................................................... 
(imię, nazwisko lub nazwa firmy) 
…................................................................................... 
(adres zameldowania 
lub siedziby w przypadku firmy) 
…................................................................................... 
(numer telefonu kontaktowego) 
 
1 wypełnić w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania 
 

         Burmistrz Miasta Garwolin 
         ul. Staszica 15 
         08-400 Garwolin 
     

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 
 

Zwracam się z wnioskiem o  wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 2  rosnących na terenie 

nieruchomości o nr  ew. ....................... położonej w Garwolinie przy ul. …....................................................... 
2 niepotrzebne skreślić 
 

Lp. Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia drzewa w 

cm */ powierzchnia 

krzewów w m2  

Oznaczenie na szkicu  
sytuacyjnym 
(np. a, b, c,) 
 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

* Należy wpisać obwód pnia drzewa zmierzony na wysokości 5 centymetrów od powierzchni gruntu.  
Jeżeli drzewo ma kilka pni, należy wpisać obwód każdego pnia mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. 

W razie zamiaru wycięcia większej ilości drzew/krzewów ich wykaz należy sporządzić w postaci osobnego załącznika 

do wniosku. 
Przyczyna zamierzonego wycięcia drzew/krzewów jest:  
...............................................................................................................................................................................

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

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

............................................................................................................................................................................... 
Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa/krzewy: 
...............................................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................... 
Termin zamierzonego wycięcia drzew/krzewów: 
............................................................................................................................................................................... 
 



 

OŚWIADCZENIE: 
 

- Oświadczam, że jestem(śmy) właścicielem(ami) nieruchomości i podane wyżej dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. 
- Do wniosku nie dołączam / dołączam(y) ** zgodę pozostałych właścicieli nieruchomości. 
 

-Oświadczam, że usunięcie drzew/krzewów: 
o związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej** 
o nie jest związane z prowadzeniem działalność gospodarczej**. 
 

**niepotrzebne skreślić 
         ................................................... 
          (podpis/y) 
 

Uwagi:  
- Jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym do wniosku 

należy dołączyć zgodę wszystkich właścicieli lub uzyskać ich podpisy na wniosku. 
- Jeżeli nieruchomość należy do Skarbu Państwa należy dołączyć do niniejszego wniosku stosowną zgodę, 

którą można uzyskać w Starostwie Powiatowym. 
- Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie 

drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator 

zabytków. 
- Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wydanie zgody na wycięcie 

drzew/krzewów na nieruchomościach będących własnością gminy wykonuje starosta. 
- Zgodnie z art. 83 ust. 2A ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie 

drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po 

uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 
Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki: 
1. Tytuł prawny do władania nieruchomością, na której rosną drzewa/krzewy  
(dokument potwierdzający prawo własności, wieczystego użytkowania lub wieczystej dzierżawy gruntu, 

wypis, wyrys z rejestru gruntów, odpis z księgi wieczystej) 
2. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i 

obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. 
3. Zgodnie z ww. art. 83 ust. 4 spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, 

członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby 

niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd 

wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek 

może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag. 
4)    nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 
5)    obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 
a)    posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, 
5)    obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 
a)    posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, 
 b)    nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa; 
6)    wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew; 
7)    miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie 

wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
8)    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; 
9)    projekt planu: 
a)  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 lub 
b)  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; 

10)  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 lub 

została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie; 

11)  zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym 

zakazom (określonym w art. 51ust. 1 pkt. 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, 

jeżeli zostało wydane. 

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań.  

 

KLAUZULA 

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów RODO 

oraz na podstawie i w celach wynikających z przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz wynikających z tego faktu 

innych ustaw na podstawie których niezbędne jest podanie danych osobowych celem wykonania 

zapisanych do realizacji zadań przez Miasto Garwolin w tym zadań zleconych z poziomu 

administracji centralnej. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym 

Wykazie Akt dla Urzędu Miasta w Garwolinie. 

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania 

(poprawiania), jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Prawo do usunięcia danych przysługuje, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 1  i 2 

RODO chyba, że przepisy te nie mają zastosowania zgodnie z ust. 3 powyższego artykułu. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa z 

których wynika konieczność podania danych osobowych. Brak podania danych osobowych będzie 

skutkował niemożnością dokonania czynności z obsługą Pani/Pana sprawy przez Urząd Miasta w 

Garwolinie. 

6. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, z którymi Urząd 

Miasta Garwolina zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom 

upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane w celu wynikającym z Ustawy o samorządzie gminnym. Profilowanie oznacza formę 

zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które  polega na wykorzystaniu  danych 

osobowych w tym danych szczególnych. 

 

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


