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Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej 

ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska 

tel.: +48 (18) 2077202 e-mail: gmina@ugbukowinatatrzanska.pl 

 

 

  

........................................................................ 
(nazwa, imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

........................................................................ 
(adres) 

 

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

 

 

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

(Pełnomocnik*) 

 

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

(adres) 

 

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

 

 

Bukowina Tatrzańska, ………….20….. r. 

        Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska 

ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska 
  

 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA 

NA USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW 

W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZAMIERZENIEM INWESTYCYJNYM 
   

 

 

1. Wnoszę o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie (niepotrzebne skreślić) drzew, krzewów 

z nieruchomości (adres) ……………………………………………………………………………... 

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

Nr ewidencyjny działki ………………………………… obręb …………………………………… 

 

Wykaz drzew/ krzewów do zamierzonego usunięcia/ przesadzenia (niepotrzebne skreślić)  

W przypadku drzew – wpisać obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm; jeżeli drzewo na tej 

wysokości ma kilka pni – wpisać wszystkie obwody pni; jeżeli na tej wysokości drzewo nie posiada 

pnia, należy wpisać obwód zmierzony bezpośrednio pod koroną. 



2 
 

Jeżeli drzewo ma kilka pni – w tabeli poniżej należy wpisać je pod jednym numerem a podać 

obwody wszystkich zmierzonych pni. 

W przypadku krzewów – wpisać wielkość powierzchni, z której mają być usunięte w metrach 

kwadratowych.  

 

Lp. 

 

Nazwa gatunkowa drzewa/krzewów 

Obwód pnia drzewa zmierzony na 

wysokości 130 cm/ 

Wielkość powierzchni krzewów w m2 

   

   

   

   

   

 Jeżeli tabela ma za mało wierszy, należy dołączyć dalszy wykaz drzew  na oddzielnej kartce,                                          

z kontynuacją  numeracji. 

 

2. Przyczyna zamierzonego usunięcia (przesadzenia) każdego drzewa lub krzewu – proszę wpisać                       

w kolejności numerycznej zgodnej z tabelą powyżej oraz oznaczeniem na mapie/ rysunku. 

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

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

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

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

 

3. Deklarowany termin zamierzonego usunięcia/ przesadzenia drzew lub krzewów (dzień/miesiąc/rok) 

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

 

4. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć: 

a) 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 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - 

określające usytuowanie drzewa/drzew/krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości                                

i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. 

b) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością (o prawie 

własności, wieczystego użytkowania, władania) złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. 
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c) w przypadku gdy posiadacz gruntu nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem  - 

należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości. Zaleca się również dołączenie tytułu 

prawnego władania gruntem np. kopii umowy dzierżawy, najmu, korzystania. 

d) w przypadku gdy w księdze wieczystej nie figuruje aktualny właściciel gruntu należy dołączyć                             

np.  postanowienie sądu o nabyciu prawa do spadku, akt notarialny o przyjęciu spadku, akt 

notarialny w sprawie kupna lub darowizny gruntu, dokument potwierdzający zmianę nazwiska. 

e) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia 

warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 -                                  

w przypadku przedsięwzięć wymagających  ich uzyskania, 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 ( j.t. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 2373) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września  

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U.               

z  2019 r., poz. 1839) 

f) w przypadku występowania gatunków chronionych – 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 ustawy o ochronie przyrody. 

g) w przypadku nasadzeń kompensacyjnych lub przesadzeń należy dołączyć projekt planu 

nasadzeń zastępczych stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane/przesadzane  

drzewa/ krzewy (niepotrzebne skreślić). 

 

 

*pełnomocnik – jeżeli został ustanowiony, pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, 

należy obowiązkowo dołączyć: 

- pełnomocnictwo, 

- kopię dowodu wpłaty lub przelewu opłaty skarbowej w kwocie 17 zł  

 

 

 

 

 

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

                                                                                                Czytelny podpis wnioskodawcy albo pełnomocnika 

(podpis powinien być zgodny z KRS i opatrzony pieczątką imienną) 
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, 

informuję Pana/Panią, że: 

1. Administratorem Pana/i Danych jest: Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska, 34-530 Bukowina Tatrzańska,                        

ul. Długa 144,  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: 

       iod@ugbukowinatatrzanska.pl, 18 20 00 870 wew.: 68 lub pisemnie na adres: 34-530 Bukowina Tatrzańska, 

ul. Długa 144, 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z ustawy  z dnia                   

16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.  1098) 

4. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym 

organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi 

przepisami archiwalnymi tj. z ustawą z dnia 14 z lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

i przepisami wykonawczymi. 

6. Ma Pani/Pan prawo do:  dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia 

danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Podstawą prawną do przetwarzania danych 

osobowych są przesłanki ustawowe. 

8. Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji  i profilowaniu. 

 

 

 

  

mailto:iod@ugbukowinatatrzanska.pl

