
          

 

................................................................    ........................................., dnia .............................     
          (imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)                     (miejscowość)       

         

................................................................. 
                (dokładny adres, kod pocztowy lub siedziba)  

 

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

                (telefon kontaktowy/fax, e-mail)                                              Wójt Gminy Drużbice 

 

 

WNIOSEK 
 

Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie  □ drzew, □ krzewów *  rosnących na terenie 

nieruchomości położonej w miejscowości ..............................................................o nr ewidencyjnym 

działki ...............................  o pow. ……......  obręb geodezyjny …................................................., 

*  zaznaczyć właściwe  

Lp. Gatunek (odmiana) 

Obwód pnia drzewa w cm, mierzony na 

wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. 

Powierzchnia krzewów w m2 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

Jeżeli drzewo rozwidla się niżej, należy zmierzyć i wpisać obwód każdego pnia mierzony na wysokości 130 cm od 
powierzchni gruntu oddzielnie i wpisać jako oddzielne drzewo. Jeżeli drzewo nie posiada na wysokości 130cm pnia, 

wówczas należy zmierzyć obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. W razie zamiaru wycięcia większej 

ilości drzew / krzewów ich wykaz należy sporządzić w postaci osobnego załącznika do wniosku. 
 

Uzasadnienie wniosku, przyczyna usunięcia drzew/krzewów: ................................................................ 

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

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

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

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

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

 

Przewidywany termin usunięcia drzew lub krzewów ......................................................................... . 
          (określić miesiąc i rok) 

 

 



Informacja o planowanych nasadzeniach zastępczych lub zamiarze przesadzenia drzew lub 

krzewów.*  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

* jeżeli są planowane – do wniosku należy dołączyć projekt planu nasadzeń wykonany w formie rysunku, mapy lub 

projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów 

oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.  

 

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego 

za składanie fałszywych zeznań, że: 

- posiadam tytuł prawny do władania powyższą nieruchomością:  
 

………………………..……………………………………………………………………………….. 
(proszę podać tytuł prawny (nr Księgi Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, 

współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach -  dzierżawa, najem itp.). 
 

 

Ponadto oświadczam, iż: 

- usunięcie powyższych drzew/krzewów nie jest / jest* związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej; 
 

- granice powyższej działki są mi znane, wycinka wskazanych we wniosku drzew/krzewów nie 

naruszy praw osób trzecich; 
 

- działka, o której mowa we wniosku nie jest działką leśną; 
 

- dane podane we wniosku są prawdziwe. 

 

       

 

     ...................................................................... 
                                   (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 
 

*  niepotrzebne skreślić      
 

 

Załączniki do wniosku: 
 

1. Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzew lub krzewów przeznaczonych do 

wycinki w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych, 

2. W przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością do wniosku należy dołączyć pisemną 

zgodę wszystkich współwłaścicieli, 

3. W przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem 

wieczystym do wniosku dołącza się pisemną zgodę jej właściciela, wraz ze wskazaniem adresu/ 

siedziby właściciela nieruchomości,  

4. W przypadku drzew rosnących w granicy nieruchomości do wniosku należy dołączyć pisemną 

zgodę sąsiada, 

5. Do wniosku można dołączyć zdjęcia drzew/krzewów wnioskowanych do wycinki. 

 

 

 

 

 



 
Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych prze Gminę Drużbice  

 

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 Państwa danych jest Gmina Drużbice reprezentowana przez Wójta Gminy Drużbice                            

z siedzibą Drużbice 77a, 97-403 Drużbice, zwaną dalej Administratorem. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub 

pisemnie na adres Urząd Gminy Drużbice, Drużbice 77a, 97-403 Drużbice ( z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych). 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia, wniosku o wycinkę drzew, krzewów, jak 

również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340 z późn. zm. ) 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa 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) 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); 

7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 

realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

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. 

 

 

 

                 

 
 


