Szanowny Interesancie! – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z objaśnieniami pod wnioskiem (formularzem),
celem ułatwienia wzajemnej współpracy (realizacji podania/wniosku).
Dane Wnioskodawcy:
1. Imię i Nazwisko lub Nazwa Podmiotu
(może być pieczęć Podmiotu):

miejscowość

data

WNIOSEK O:
wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
2. Adres do korespondencji:

Miejsce na pieczęć wpływu do Urzędu:
3. Telefon kontaktowy:
4. Adres e-mail:
5. Numer PESEL (osoby fizyczne):

Burmistrz Międzychodu
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 MIĘDZYCHÓD

6. Numer NIP (osoby prawne):

Korzystając z przysługującego mi uprawnienia zwracam się o:
1) Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Informacje niezbędne dla realizacji mojego uprawnienia:
1) Numer ewidencyjny działki:
2) Obręb geodezyjny:
3) Posiadacz nieruchomości lub właściciel urządzeń:

4) Właściciel nieruchomości:

5) Tytuł prawny władania nieruchomością:

(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem)

6) Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew

(wg: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów)

7) Drzewa lub krzewy wnioskowane do usunięcia:
Ilość sztuk

Gatunek drzewa lub krzewu

Obwód pnia drzewa mierzony na wys. 130 cm
Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy

8) Przewidywany termin usunięcia drzewa lub krzewu:
9) Przyczyna usunięcia drzewa lub krzewu:

10) Czy usunięcie drzew związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej (zaznaczyć właściwe):
TAK
NIE
11) Czy planowane jest dokonanie nasadzeń zastępczych (zaznaczyć właściwe):
TAK
NIE
Celem realizacji przysługującego mi uprawnienia załączam:
1) Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym
prawie własności urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii
elektrycznej.
2) 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 a
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu
do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
3) W przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – zgoda
właściciela nieruchomości.
4) W przypadku gdy teren stanowi współwłasność – pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli terenu
5) W przypadku działania poprzez pełnomocnika – dokument pełnomocnictwa, dowód opłacenia
pełnomocnictwa.
6) Projekt planu:
- nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba
usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących
kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
- przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu
zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianę drzew lub krzewów oraz
miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
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 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora 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 stosownym zakazom dotyczącym
ich niszczenia, jeżeli zostało wydane.
INFORMACJA:
Wniosek (podanie), załączone dokumenty oraz oraz oświadczenia mają na celu uzyskanie dokumentu potwierdzającego
prawdziwą okolicność mającą znaczenie prawne. Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy poprzez podstępne wprowadzenie
w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3 – art. 272 ustawy z dnia 6 czerwca 1977 r. Kodeks karny
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) informujemy składającego wniosek, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Międzychodu z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy
w Międzychodzie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
2) kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych –
inspektor@miedzychod.pl ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ww. organu na podstawie przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 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. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym
zakresie instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
Szanowny Interesancie! – wskazanie danych w pkt.:
1 i 2 – jest obowiązkowe.
3 i 4 – ułatwi nam wzajemny kontakt
5 lub 6 – umożliwi Tobie „śledzenie” realizacji spraw
na stronie internetowej Urzędu pod adresem:
………………………………………………
Niniejszy wniosek stanowi załącznik do karty usługi Nr

Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika,
pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej
5(2) /RKS

Załącznik nr 1 do Wniosku o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
Dane Wnioskodawcy:
1. Imię i Nazwisko lub Nazwa Podmiotu
(może być pieczęć Podmiotu):

2. Adres do korespondencji:

miejscowość

data

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym
władania nieruchomością lub o posiadanym prawie
własności urządzeń.

3. Numer telefonu:

Oświadczam, pod odpowiedzialnością karną z art. 233 § 1 kodeksu karnego, ze jestem
………………………………………………………… nieruchomości nr ewid. ……………………………….., obręb
geodezyjny………………………………………………., z której planowane jest usunięcie drzewa lub krzewu.

Czytelny podpis

