Miejscowość, data.................................................

Wójt Gminy Łubowo
62-260 Łubowo
WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
WNIOSKODAWCA (posiadacz nieruchomości/właściciel*)

-

właściwe zakreslić.

(Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jednocześnie jej właścicielem, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę
właściciela na usunięcie wnioskowanych drzew. W przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć
pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli. Jeżeli został ustanowiony pełnomocnik dołączyć pełnomocnictwo).

WLAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI

Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorstwa:

Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorstwa:

.....................................................................
Adres:

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

.....................................................................
Telefon:
.....................................................................

Adres:
........................................................................
Telefon:
........................................................................

OŚWIADCZENIE (* - właściwe zakreslić).
Oświadczam, że jako wnioskodawca:
ubiegam się o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów na cele związane z prowadzeniem działalności
gospdarczej TAK/NIE*

OŚWIADCZENIE
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 2331 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn.zm.) za składanie fałszywych
zeznań oświadczam, że:posiadam tytuł prawny władania nieruchomością
(podać tytuł prawny…………………………………………………………………….)
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 do lat 3.
1

OZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY
Teren położony w miejscowości..............................................obejmujący nieruchomość
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr.............................................................
OZNACZENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA
Dla każdego drzewa należy podać obwód pnia zmierzonego na wysokośco 130 cm od powierzchni gruntu.

Nr

Gatunek

Obwód(cm) Nr

Gatunek

Obwód(cm)

Razem...................sztuk drzew.
OZNACZENIE KRZEWÓW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA
Nr

Gatunek

Pow.w (m²) Nr

Gatunek

Razem....................sztuk krzewów zajmujących łącznie powierzchnię...................m².

Pow.w (m²)

PRZYCZYNA USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW
np: zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia w istniejących budynkach mieszkalnych/gospodarczych, budowa domu,
drogi, działalność gospodarcza, inne

............................................................................................................................
TERMIN USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW
…………………………………………………………………………………………………………………………….
TERMIN PRZESADZENIA LUB POSADZENIA NOWYCH DRZEW LUB KRZEWÓW
…………………………………………………………………………………………………………………………….
PODPIS WNIOSKODAWCY
…………………………………………………………………………………………………………………………..
I. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Łubowie z siedzibą w 62-260 Łubowo 1.
Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres 62-260 Łubowo 1, mailowo na adres:sekretariat@lubowo.pl, telefonicznie pod numerem 61
427 47 97 lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych rodo@elta.gniezno.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia
warunków przyłączenia, celem podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niniejszy wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (Art. 6
ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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. Urz. UE L z
04.05.2016r., Nr 119, s.1).
Dane osobowe Odbiorcy usług, Urząd Gminy w Łubowie może przekazywać:
1.osobom upoważnionym przez Urząd Gminy w Łubowie –pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby
wykonywać swoje obowiązki,
2. podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
3. innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, obowiązujących przepisów mogą żądać
przekazania danych.
Wnioskodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Wnioskodawca na prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

…………… …………………….…………………….

(czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)
Załączniki do wniosku:
Osoby fizyczne:
1. Zgoda właściciela nieruchomości/współwłaścicieli w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest jednocześnie jej właścicielem lub
użytkownikiem wieczystym.
2. Pełnomocnictwo wprzypadku działania w imieniu posiadacza.
3. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawniwnia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu
w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2004 r. - Prawo budowlane – określające usytuowanie
drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejacych lub projektowanych na tej nieruchomości.
4.W przypadku realizacji inwestycji wymagane jest pozwolenie na budowę lub rozbiórkę.
5. Projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych
b) przesadzenia drzewa
- jeżeli są planowane wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, informacja o liczbie, gatunku lub
odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
6. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1
pkt 1,3,7,8,12,13,15 jeżeli zostało wydane.
Inwestorzy:
1.Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
2.Zgoda właściciela nieruchomości/współwłaścicieli w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest jednocześnie jej właścicielem lub
użytkownikiem wieczystym.
3.Pełnomocnictwo wprzypadku działania w imieniu posiadacza.
4.Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawniwnia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu
w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2004 r. - Prawo budowlane – określające usytuowanie
drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejacych lub projektowanych na tej nieruchomości.
5.Projekt planu:
a) nasadzeń
b) przesadzenia drzewa
- jeżeli są planowane wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, informacja o liczbie, gatunku lub
odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
6.W przypadku realizacji inwestycji wymagane jest pozwolenie na budowę lub rozbiórkę.
7.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 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, oraz ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została
przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.
8.Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1
pkt 1,3,7,8,12,13,15 jeżeli zostało wydane.

