Kudowa – Zdrój, dn. .………………

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI NA USUNIĘCIE
DRZEW I /LUB KRZEWÓW

Urząd Miasta
Kudowa - Zdrój
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa – Zdrój
1.

TYTUŁ PRAWNY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - właściwe zaznaczyć
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
DZIERŻAWCA
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
WŁAŚCICIEL URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 § 1 KODEKSU CYWILNEGO
PEŁNOMOCNIK
INNY – wskazać jaki ……………………………………………………………………………

2.

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy:

………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………….....
Adres / Siedziba (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, telefon kontaktowy):

……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….....
Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.
1651 z późn. zm.) zwracam(y) się z prośba o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. …………………………………………… w Kudowie –
Zdroju.
3.

WYKAZ DRZEW / KRZEWÓW WNIOSKOWANYCH DO USUNIĘCIA (zgodny z załącznikiem mapowym
składanym wraz z niniejszym wnioskiem):
Nr inw.

*

Nazwa gatunku
drzewa / krzewu

Obwód pnia

Powierzchnia

Nr działki

drzewa**

krzewu

ewidencyjnej /

[cm]

[m2]

obręb

* Nr inwentaryzacyjny drzewa/krzewu nadany we wniosku winien być zgodny z nr usytuowania drzewa/krzewu na załączniku
graficznym(rysunek, mapa lub proj. zagospodarowania działki/terenu).
** Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130cm od powierzchni gruntu.
W przypadku gdy na wysokości 130cm drzewo posiada kilka pni – należy podać obwód każdego z tych pni.
W przypadku gdy drzewo na tej wysokości nie posiada pnia – należy podać obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony
drzewa.

4.

OPIS I PRZEZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA / KRZEWY (np.: działka budowlana, działka
rolna, ogród przydomowy, …):

……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
5.

PRZYCZYNA ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA DRZEW / KRZEWÓW (opisać np.: zły stan zdrowotny, zagrożenie
dla mienia, kolizja z inwestycją, … ):

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
6.

TERMIN ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA DRZEW / KRZEWÓW (data, do której Wnioskodawca planuje usunąć
drzewa / krzewy):

dzień …………….. miesiąc ……………………… rok …………..

7.

WSKAZAĆ CZY USUNIĘCIE WYNIKA Z CELU ZWIAZANEGO Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Wynika

8.

Nie wynika

Do wniosku dołączam – zaznaczyć właściwe:
rysunek lub 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 drzew
lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub
projektowanych na tej nieruchomości (obligatoryjnie),
zgodę właściciela (w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym
nieruchomości),
zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (w przypadku współwłasności, także współwłasności
małżeńskiej – ze wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji jeśli są inne od
adresów zamieszkania),
pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości),
projekt planu nasadzeń zastępczych, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt. 9a ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (jeśli są planowane),
projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt. 9b ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jeśli są planowane),
oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, o którym mowa w art. 83b ust. 1,
pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zał. 1 lub 2 do niniejszego wniosku,
oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
-zał. nr 3 do niniejszego wniosku,
oświadczenie o udostępnieniu informacji określonych w art. 83 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (dotyczy: Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych - obligatoryjnie), -zał. nr 4 do
niniejszego wniosku,
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków
realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar NATURA 2000 (w przypadku, gdy jest
wymagane),
zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom (w przypadku, gdy
zostało wydane),

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k. za składanie
fałszywych zeznań, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzanych danych
osobowych dla klientów Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju dot. postępowań administracyjnych
związanych z usunięciem drzew i krzewów (zgodnie z art. 13 ust 1 RODO)
……………………………………………
/ CZYTELNY podpis (y)/

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
(dot. osób fizycznych)

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………………………………...
zamieszkała/y …………………………………………………………………………………………………………………
świadoma/y odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6czerwca 1997r. –
Kodeks karny (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), oświadczam, że posiadam tytuł prawny do
władania nieruchomością oznaczoną numerem geodezyjnym działki……………… obręb………………..
położoną w …………………………………………. przy ulicy …………………………………………………………...
wynikający z:
(właściwe zaznaczyć)
1) prawa własności,
2) współwłasności (należy określić udział we współwłasności, wskazać współwłaścicieli – imię, nazwisko
lub nazwę firmy, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
3) użytkowania wieczystego …………………………………………………………………………………....................
4) trwałego zarządu ……………………………………………………………………………………………………….....
5) dzierżawy................................................................................................................................................................
6) inne (należy określić formę prawną)...................................................................................................................

Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do władania nieruchomością jest: (należy
podać nr księgi wieczystej, numer aktu notarialnego itp.)
…..................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................

…………………………………………………….
miejscowość, data

…………………………………………………………
czytelny podpis

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
(dot. osób prawnych)

Niżej podpisany(i):

………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, funkcja)

………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, funkcja)

………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, funkcja)

działając w imieniu …………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa podmiotu)

świadomy(i) odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6czerwca 1997r. –
Kodeks karny (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), oświadczam(y), że:

…………………………………………………………………………………… posiada tytuł prawny do władania
(nazwa podmiotu)

nieruchomością oznaczoną numerem geodezyjnym działki………………. obręb……………….. położoną
w …………………………………… przy ulicy ………………………………………………………………………………

wynikający z:
(właściwe zaznaczyć)
1) prawa własności,
2) współwłasności (należy określić udział we współwłasności, wskazać współwłaścicieli – imię, nazwisko
lub nazwę firmy, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
3) użytkowania wieczystego …………………………………………………………………………………....................
4) trwałego zarządu ……………………………………………………………………………………………………….....
5) dzierżawy................................................................................................................................................................
6) inne (należy określić formę prawną)...................................................................................................................
Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do władania nieruchomością jest: (należy
podać nr księgi wieczystej, numer aktu notarialnego itp.)
…..................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................

…………………………………………………….
miejscowość, data

…………………………………………………………
czytelny podpis

Załącznik nr 3

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

Niżej podpisany(i):

………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, funkcja)

………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, funkcja)

………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, funkcja)

działając w imieniu …………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa przedsiębiorstwa lub zakładu)

świadomy(i) odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6czerwca 1997r. –
Kodeks karny (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), oświadczam(y), że:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa przedsiębiorstwa lub zakładu)

jest właścicielem urządzeń w postaci …………………………………………………………………………………...,
(rodzaj urządzenia)

Których funkcjonowanie zostało zagrożone przez drzewa lub krzewy objęte wnioskiem o ich usunięcie
z dnia………………………..

…………………………………………………….
miejscowość, data

…………………………………………………………
czytelny podpis

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE
o udostępnieniu informacji,
o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody
( Dz. U. 2015. 1651 z późn. zm.)

Niżej podpisany(i)*:
………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, funkcja)

………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, funkcja)

………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, funkcja)

działając w imieniu …………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa spółdzielni / wspólnoty mieszkaniowej)

świadomy(i) odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. –
Kodeks karny (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), oświadczam(y), że:
- zaznaczyć właściwe
Członkowie spółdzielni mieszkaniowej, właściciele budynków lub lokali niebędących członkami
ww. spółdzielni oraz osoby niebędące członkami ww. spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze
własnościowe prawa do lokali zostali poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty (jaki)
………………………………., o zamiarze złożenia niniejszego wniosku o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa lub krzewu wraz z informacją o możliwości zgłaszania uwag w okresie
od …………… do …………... (co najmniej 30 dniowy termin).
Członkowie wspólnoty mieszkaniowej zostali poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty (jaki)
………………………………., o zamiarze złożenia niniejszego wniosku o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa lub krzewu wraz z informacją o możliwości zgłaszania uwag w okresie
od …………… do …………... (co najmniej 30 dniowy termin).

Do niniejszego wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów:
- zaznaczyć właściwe
nie zgłoszono uwag,
zgłoszono ……………………… uwag ( uwagi stanowią załącznik do wniosku).
(liczba uwag)

…………………………………………………….
miejscowość, data

…………………………………………………………
czytelny podpis

* Oświadczenie składa upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach
rejestrowych przedstawiciel Wnioskodawcy (do oświadczenia należy załączyć dokument
potwierdzający umocowanie do działania w imieniu Wnioskodawcy).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
dla klientów Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju
dot. postępowań administracyjnych związanych
z usunięciem drzew i krzewów.
(zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO)
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju danych
osobowych klientów Urzędu jest: Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój. Adres Urzędu Miasta
w Kudowie-Zdroju: 57-350 Kudowa-Zdrój ul. Zdrojowa 24, tel. 74 8621 700.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Pan Paweł Strycharz, e-mail: iod@kudowa.pl.
3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wydania przez Urząd Miasta
w Kudowie-Zdroju zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz.142
z późn. zm.) w połączeniu z art. 6 ust.1 lit c (RODO).
4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na
podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na
podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii
archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin
i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej
między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności
zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala
się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania
potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość
usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich
podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych
osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3.
W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie
poinformowani.
11. Podanie danych oraz ich przetwarzanie jest wymogiem ustawowym w związku z ustawą
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Nie podanie danych uniemożliwi rozpoczęcie
lub prowadzenie sprawy i może skutkować nie uzyskaniem zezwolenia na wycinkę drzewa
lub krzewu.

