Urząd Gminy Zgorzelec
Ul. Kościuszki 70, 59–900 Zgorzelec
tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl
Godziny pracy – poniedziałek: od 7.30 do 17.00, wtorek – czwartek: od 7.30 - 15.30, piątek 7.30-14.00

Karta Usług Nr 2/NP
Wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów oraz ustalanie z tego tytułu opłat

Podstawa 1. Art. 83 a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.).
prawna:
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej grzybów(Dz. U. poz. 1408).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.).
Miejsce Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej (NP), parter, pokój nr
załatwienia 5, tel. 75- 772-14-31, Ewelina Szostak-Stawowa.
sprawy: e.szostak@gmina.zgorzelec.pl
Wymagane
dokumenty: 1.
2.
3.
4.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
Zgoda właściciela nieruchomości (jeśli jest wymagana),
Mapa lub rysunek określający usytuowanie drzew lub krzewów
w stosunku do granic nieruchomości.

Opłaty: Zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin 30 dni
załatwienia:
Tryb Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
odwoławczy: w Jeleniej Górze, ul. Górna 11-12, 58-500 Jelenia Góra, w ciągu 14 dni od
daty otrzymania decyzji.
Formularze: Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie drzew i krzewów.

Opracował :
Sprawdził :
Zatwierdził :

Ewelina Szostak-Stawowa

Dnia :

05.01.2021r.

Sylwia Prabucka

Dnia :

05.01.2021r.

Anna Demuth-Majda

Dnia :

05.01.2021r.

Zgorzelec, dnia……………….
……………………………………………
(imię, nazwisko, lub nazwa firmy)
………………………………………………………
(adres zamieszkania lub siedziba w przypadku firmy)
………………………………………………………
(numer telefonu komórkowego)

Wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ lub/i krzewów
Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów rosnących na terenie
nieruchomości
w
miejscowości……..…..…………………
działka
numer……………...……………………… - nieruchomości gruntowej stanowiącej :
przeznaczenie: jakie?......................................................................................................
1. Czy planowane usunięcie drzew/ krzewów związane jest z prowadzeniem
działalności gospodarczej?
………………………………………………………………………………………………
Jeśli tak, o jakim charakterze:……………………………………………………………….
2. *Gatunek drzewa lub krzewu:
Ilość/
Lp.
szt.

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
8
9

Jeżeli powyższa tabela ma za mało rubryk, należy wpisać według załącznika i dołączyć wykaz
drzew, krzewów do zamierzonego usunięcia na osobnej kartce / kartkach.
* a/w przypadku drzew
- wpisać obwód pnia na wysokości 130 cm (z dokładnością do 1 cm); jeżeli drzewo na tej wysokości ma kilka
pni, wpisać wszystkie obwody pni;
- jeżeli drzewo na tej wysokości nie posiada pnia, wpisać obwód zmierzony bezpośrednio pod koroną,
b/w przypadku krzewów
- wpisać wielkość powierzchni, z której mają być usunięte (w metrach kwadratowych).

3. Przyczyna zamierzonego wycięcia drzew/krzewów:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Miejsce/teren, na którym rosną drzewa/krzewy:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. Termin zamierzonego wycięcia drzew/krzewów:
................................................................................................................................................
a/ np. po uzyskaniu zezwolenia, do końca bieżącego roku, do połowy następnego roku.
6. Rysunek lub mapa*(*-właściwe skreślić) z zaznaczoną granicą działki, położeniem
obiektów budowlanych oraz lokalizacją drzew lub krzewów do zamierzonego
usunięcia

…………………………………..
Podpis wnioskodawcy
…………………………………..
Podpis/y współwłaściciela

Załącznik nr 1
do wniosku o wydanie zezwolenia
na usuniecie drzew lub krzewów

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM
WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
Ja, niżej podpisany (a)
................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem o wycinkę drzew/krzewów)

zamieszkały (a)
................................................................................................................................................
(adres)

oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości położonej w:
………………………………………………………………………………………………
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr :.…………………..............
w obrębie ewidencyjnym ..........................................................
wynikający z prawa:
1) własności;
2) współwłasności: (podać imię i nazwisko współwłaścicieli/a)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3) użytkowania wieczystego (podać imię i nazwisko)
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
4) posiadania (zgodnie z art. 336 Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych zamieszczonych powyżej.

.............................................
(miejscowość, data)

....................................................
(podpis (y))

KLAUZULA INFORMACYJNA (Karta Usług Nr 2/NP)
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 r. poz.
1781) art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO),
informuję, iż:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zgorzelec z siedzibą
w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, adres e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl tel.
75 77 214 11.



Dane kontaktowe inspektora ochrony danych : Tomasz Kowalczyk w celu kontaktu z w/w
osobą można skorzystać z opcji korespondencji mailowej na adres: iod@gmina.zgorzelec.pl,
oraz pod nr tel. 75 77 214 40.



Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadania:
Wydania decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów oraz ustalanie z tego
tytułu opłat.



Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie
i w granicach obowiązujących przepisów prawa.



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Instrukcji
kancelaryjnej dla organów gminy – okres przechowywania dokumentów w jednostce
zakładowej 5 lat (kat. B5).



Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa.



Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli
Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.



Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do
realizacji zadań przez jednostkę organizacyjną Gminy – Urząd Gminy Zgorzelec.



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

……………………………………………………

