.......................................
miejscowość, data

.......................................................................
imię i nazwisko, nazwa wnioskodawcy/wnioskodawców

......................................................................
......................................................................
adres, tel. kontaktowy

Burmistrz Miasta
Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów* z terenu
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym…………………………….., obręb ewidencyjny
nr…………, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. .................................................................
Dane wszystkich posiadaczy nieruchomości ……………………………………………………
(imię, nazwisko, adres albo nazwa i siedziba)

……………………………………………………………………………………………………………
Dane wszystkich właścicieli nieruchomości ……………………………………………………..
(imię, nazwisko, adres albo nazwa i siedziba)

………………………………………………………………………………………………………...
I.

Wykaz drzew/krzewów* przeznaczonych do usunięcia :
1. ……………………………………………………………………………………………………
(nazwa gatunku drzewa lub krzewu)
(obw. pnia, powierzchnia krzewu)
2. ………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………………
Należy podać obwód pnia (w cm) mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości
drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa
c) wielkość powierzchni(w m²), z której zostaną usunięte krzewy
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II.

Przyczyna usunięcia drzew/krzewów*:………………………………………………………

...................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
III.. Termin zamierzonego usunięcia drzew/krzewów*: ……………………………………….
( do dnia, data)

IV. Usunięcie drzew/krzewów* wynika/nie wynika* z celu związanego z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
* niepotrzebne skreślić
V. Oświadczam, że posiadam prawo władania przedmiotową nieruchomością
/nieruchomościami, wynikające z tytułu :
……………………………………………………………………………………………………………
(określić formę posiadania, np. własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa itp.)

VI. Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania ……........................
(nazwa wnioskodawcy, siedziba)

……………………………………………………………………………………………………………
do złożenia oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.**
**dotyczy osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej.
Zgodnie z art. 83b ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Załączniki :
1/Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń (dotyczy właścicieli urządzeń, o których
mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego).
2/ Zgoda właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa/krzewy – o ile posiadacz nieruchomości
(Wnioskodawca) nie jest właścicielem nieruchomości (nie dotyczy użytkowników wieczystych,
spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, w których właściciele lokali powierzyli zarząd
nieruchomością wspólną zarządowi, zarządców nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa, posiadaczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym), lub oświadczenie
o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (dotyczy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych).
3/ 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 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające
usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości (Numery drzew oznaczone na mapie winny
odpowiadać numerom drzew wymienionych we wniosku).
4/ Projekt planu:
a) 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
w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
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– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki
lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu
i planowanym terminie ich wykonania;
5/ decyzja 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 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o 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;
6/ 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 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO
informuję, że:
1. Administrator danych:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, ul.
Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.
2. Inspektor ochrony danych:
dane kontaktowe inspektora ochrony danych - Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika1,
17-100 Bielsk Podlaski;
e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl , tel.85 7318139
3. Cele przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:
realizacji zadań dotyczących ochrony przyrody, w tym wydawania zezwoleń na usunięcie
drzew i krzewów, rozpatrywania zgłoszeń w sprawie zamiaru usunięcia drzew, spraw
dotyczących terenów zieleni i zadrzewień oraz form ochrony przyrody.
4. Podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
– art. 63 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1257 z późn. zm.)
- art. 44, art. 78, 83-90 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2018 r. poz.1614).
5. Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przekazane podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na
rzecz Burmistrza zadania z zakresu obsługi systemu elektronicznego zarządzania
dokumentacją.
6. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres:
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a) 5 lat (wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, rozpatrywanie zgłoszeń w
sprawie zamiaru usunięcia drzew, utrzymywanie form ochrony przyrody, kategoria
archiwalna B5),
b) 5 lat (sprawy dotyczące terenów zieleni i zadrzewień - z zastrzeżeniem, że Archiwum
Państwowe dokona ekspertyzy i utrzyma lub przedłuży podany termin, kategoria
archiwalna BE5),
c) 25 lat (ustanawianie form ochrony przyrody - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz.U.2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.), kategoria akt A, a po 25
latach zostaną przekazane do archiwum państwowego).
8. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich
sprostowania.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
10.Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie
wskazanych we wniosku danych osobowych spowoduje, że brak będzie możliwości wydania
zezwolenia.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
………………………………........
(podpis wnioskodawcy/wnioskodawców)
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