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

Wójt Gminy Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów*
Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usuniecie niżej wyszczególnionych drzew lub
krzewów*:
1. Imię, nazwisko i adres / nazwa i siedziba Wnioskodawcy, czyli posiadacza
nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy planowane do usunięcia.
imię i nazwisko (nazwa):
……………………………………………………………………………..…………………………………..
adres (siedziba):
………………………………………………………..………………………………………………………..
(W przypadku wspólności ustawowej małżeńskiej, wniosek powinien być wypełniony i podpisany
przez obu małżonków)

Imię, nazwisko i adres / nazwa i siedziba właściciela nieruchomości, na której rosną
drzewa lub krzewy planowane do usunięcia.
………………………………………………………………..………………………………………………..
adres (siedziba):
………………………………………………………………..………………………………………………..
2. Oznaczenie nieruchomości, z której planowane jest usuniecie drzew lub krzewów.
(podanie nr działki ewidencyjnej oraz nazwę miejscowości)

……………………………………………………………………………………………………………..
3. Nazwa gatunku drzewa planowanego do usunięcia oraz obwód pnia drzewa mierzonego
na wysokości 130 cm (w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z
tych pni, nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony),

-

gatunek
gatunek
gatunek
gatunek
gatunek
gatunek
gatunek
gatunek

drzewa
drzewa
drzewa
drzewa
drzewa
drzewa
drzewa
drzewa

……………………………….……..………………,
……………………………….……..………………,
……………………………….……..………………,
……………………………….……..………………,
……………………………….……..………………,
……………………………….……..………………,
……………………………….……..………………,
……………………………….……..………………,

obwód
obwód
obwód
obwód
obwód
obwód
obwód
obwód

pnia
pnia
pnia
pnia
pnia
pnia
pnia
pnia

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

cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,

4. Nazwa gatunku krzewów planowanych do usunięcia oraz wielkość powierzchni, z
której zostaną usunięte w m2.
- gatunek krzewów ………………..………….……..………………, powierzchnia …………… m2,
- gatunek krzewów ………………..………….……..………………, powierzchnia …………… m2.
5. Podanie przyczyny usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunięcie wynika
z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej*.
(np.: zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych; zagrażają
bezpieczeństwu ruchu drogowego; w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania
rolniczego, obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie (z jakiej przyczyny?); w związku z
regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń
wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych)

………………………………………………..………………………………………………………………..
………………………………………………..………………………………………………………………..
………………………………………………..………………………………………………………………..
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Usunięcie drzew jest/nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej*
6. Podanie terminu zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu*.
………………………………………………..………………………………………………………………..
7. Podanie czy planowane jest zastąpienie wnioskowanych do usunięcia drzew lub krzewów
innymi nasadzeniami. Jeżeli tak to podanie, jakimi, w jakiej ilości i w jakim terminie.
(Do wniosku należy dołączyć projekt planu nasadzeń zastępczych, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych
drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów; przesadzenia drzewa lub krzewu).

………………………………………………..………………………………………………………………..
………………………………………………..………………………………………………………………..
Oświadczam(y),

że

występując

w

charakterze

wnioskodawcy

w

niniejszej

sprawie,

posiadam(y) następujący tytuł prawny: ………………………………………………………………..
do władania nieruchomością, na której rosną drzewa i/lub krzewy wnioskowane do
usunięcia. (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone
prawo rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy np. dzierżawa, najem; inny)
Świadom odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych zamieszczonych powyżej.
* niepotrzebne skreślić
W załączeniu:
- Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew/krzewów* wnioskowanych do usunięcia w
odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub planowanych na tej
nieruchomości
- Zgoda właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości na usuniecie wnioskowanych drzew i/lub
krzewów, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem (dzierżawca, najemca)
- Inne …………………………………………………………………………………………………………..
** podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe

…………………………..……………….
(podpis Wnioskodawcy)

……..…………………………………….
(** tel. kontaktowy)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rogowo, adres kontaktowy: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51,
87-515 Rogowo. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
email: iod.rogowo@gmail.com lub pisemnie na adres kontaktowy administratora. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych - RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych osobowych; sprostowania danych; usunięcia
danych; ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
wniesienia skargi do Prezesa UODO, w przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych dostępne są w siedzibie i
na stronie www Administratora danych.
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