
 
 

 
 

 

 

Urząd Gminy Suchy Las 

Godziny urzędowania: 
pn. 10.00 – 17.00, wt. – pt. 8.00 – 15.00 
Biuro Obsługi Interesanta: 
pn. 8.00 – 17.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00 

 

Urząd Gminy Suchy Las 
adres: ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las 
tel.: +48 61-8926-250, fax: +48 61-8125-212 
e-mail: ug@suchylas.pl, www.suchylas.pl 
www.facebook.com/GminaSuchyLas 

 

Suchy Las, dnia ….….……………….…………… 
 

 
Wójt Gminy Suchy Las  
ul. Szkolna 13 

62-002 Suchy Las 

 
 

……………………………………………..………………     ………………………………………..………………….
           
WNIOSKODAWCA: imię i nazwisko lub nazwa                                                                               PEŁNOMOCNIK: imię i nazwisko lub nazwa 

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

adres zamieszkania        adres zamieszkania  

 
 
…………………………………………….…………     ……………………………………………….……… 
nr tel. kontaktowego        nr tel. kontaktowego 
 

 

Znak sprawy (wypełnia Organ) 

ROŚ.6131. 
 

Wniosek 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów 

 

dotyczy firm, osób fizycznych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych, terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.   

 
na podstawie art. 83 ust.1, art. 83b ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. z 2020 r. poz. 55, t. j./ 

 
1. Lokalizacja nieruchomości, na której rośnie wnioskowana do usunięcia zieleń:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/adres/ 

działka nr………………………………………………………………..………………… obręb…………………………………………..…….…… 
/nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów – podać nr działki i obręb/ 

 

 



 

 

   

2. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością, na której rośnie wnioskowana  
do usunięcia zieleń  
 
Forma władania: …………………………………………………………………………………………………… 
/własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe, stosunek 
zobowiązaniowy, nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, inne/ 
 

Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do władania nieruchomością jest: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
/wskazać dokument, z którego wynika tytuł władania nieruchomością np.: numer księgi wieczystej, akt notarialny - 
podać datę jego sporządzenia, nr repetytorium i kancelarię; numer i datę umowy dzierżawy, itp./ 

 
Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z 06 czerwca 1997 – 
Kodeks karny /Dz.U. 2019.1950, ze zm./ oraz art. 75 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania 
administracyjnego /Dz.U. 2020.256, t. j./ oświadczam, że dane zawarte w pkt. 2 są zgodne ze stanem faktycznym  
/art. 83b ust. 2 ww. ustawy o ochronie przyrody/ 

 
3. Gatunki zieleni wnioskowanej do usunięcia: 
/należy wymienić wszystkie drzewa, podając gatunek i obwód pnia w cm osobno dla każdego drzewa, zmierzony na wys. 
130 cm od podstawy pnia lub gatunek i powierzchnię zajmowaną przez krzewy w m2.  
Jeżeli drzewo rozwidla się na wys. poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jak odrębne drzewo, a ich obwody podaje się 
we wniosku. Natomiast, gdy korona drzewa znajduje się poniżej 130 cm, należy podać obwód pnia mierzony tuż pod 
koroną. 

 
Wykaz drzew: 

Lp. Nr inw. Nazwa gatunku 
Obwód pnia drzewa 

na wys. 130 cm /cm/ 
Nr działki / obręb 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Wykaz krzewów: 

Lp. Nr inw. Nazwa gatunku 
Pow. krzewu /m2/ 

w rzucie poziomym 
Nr działki / obręb 

     

     

     

     

     

 
/*informacje dodatkowe: jeżeli tabele mają za mało rubryk, należy dołączyć wykaz na osobnej kartce/ 

 
 



 

 

   

4. Przyczyna usunięcia ww. zieleni:………………………………………………………………………………………….……................ 
 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……………….………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….….…………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….… 
 
 
5. Miejsce, na którym rośnie ww. zieleń: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
(wg aktualnego położenia/korzystania z nieruchomości: np. zabudowa jednorodzinna, działka budowlana, nieużytki, 

park, zieleniec, pas drogowy drogi publicznej, inne) 
 
 
6. Termin usunięcia zieleni do ………………………………..…….….… - Podana data określa termin ważności zezwolenia 

    /określić dzień-miesiąc-rok/ 
 

7. Czy planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych? 

□   tak   □  nie  

/zaznaczyć właściwy kwadrat/ 

 
8. Usunięcie ww. zieleni wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej:   

□   tak   □  nie  

/zaznaczyć właściwy kwadrat/ 
 

9. Nieruchomość lub jej część jest wpisana do rejestru zabytków:   

□   tak   □  nie  

/zaznaczyć właściwy kwadrat/ 
 

10. Czy toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
albo postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania 
na obszar Natura 2000 lub jest wymagane uzyskanie ww. decyzji i postanowienia zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko? /Dz.U. z 2020r. poz.283,ze zm./ 

□   tak   □  nie  

/zaznaczyć właściwy kwadrat/ 
 

11. Obowiązkowo rysunek, mapa 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 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające 
usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących 
lub budowanych na tej nieruchomości (jako załącznik do wniosku). 

 
 
 
Sprawę prowadzi: Referat Ochrony Środowiska – Anna Stachowiak, pok. 105, tel. 61 8926 283 



 

 

   

Do wniosku dołącza się /zaznaczyć właściwy kwadrat/: 
 
Załączniki wymagane: 

A) □ w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem terenu dołącza pisemną zgodę właściciela nieruchomości  

na usunięcie zieleni (nie dotyczy użytkowników wieczystych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot 
mieszkaniowych, zarządców nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym) /art. 83 ust. 2 i 3 ww. ustawy o ochronie przyrody/; 

B) □ zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów dotyczy użytkowników Rodzinnych Ogródków Działkowych  

czy użytkowników Ogródków Działkowych Lasów Państwowych, którzy muszą złożyć wniosek na usunięcie drzew 
lub krzewów z dołączoną zgodą Prezesa ROD; 

C) □ oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego 

(składa tylko właściciel tych urządzeń – linii energetycznych, gazociągi, ciepłociągi, wodociągi, kanalizacji san.  
i innych urządzeń przesyłowych); 

D) □ oświadczenie o udostępnieniu informacji o której mowa w art. 83 ust. 4 ww. ustawy o ochronie przyrody 

(dotyczy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych); 

E) □ 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 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku  
do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości;. 

F) □ projekt planu nasadzeń zastępczych stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwaną zieleń (jeżeli 

nasadzenia zastępcze są planowane); 

G) □ projekt planu przesadzenia (jeżeli przesadzenie jest planowane); 

H) □ 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 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz 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; 

I) □ 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,i 15, jeżeli zostało wydane; 

J) □ w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości - pełnomocnictwo imienne upoważniające  

do zaciągania zobowiązań finansowych – 17 zł opłata skarbowa /do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu 
opłaty/. Opłata skarbowa: Gmina Suchy Las: bank PBŚ 62 9043 1054 2054 0021 4641 0008. 

 
Załącznik dodatkowy: 
Poza wymaganiami wynikającymi z art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dołączam 

dokumentację fotograficzną -  ………… szt. fotografii. 

 
UWAGA: 
- w przypadku współwłasności z wnioskiem występują wszyscy właściciele nieruchomości 
 
 

 

............................................................................................      
             czytelny podpis WNIOSKODAWCY lub PEŁNOMOCNIKA 



 

 

   

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, 
dla których administratorem danych jest Wójt Gminy Suchy Las 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) 
uprzejmie informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13, 

62-002 Suchy Las, email: ug@suchylas.pl. 
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie: iod@suchylas.pl. 
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie. 
Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c - e ogólnego rozporządzenia.  
Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2018 r., poz. 994) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) 
4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa – 5 lat. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane. Po 

spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi z 
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 roku, poz. 
217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do 
realizacji wskazanego celu. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; 
b. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia; 
c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 

7. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów 
prawa.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na 
adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


