
Karczew ,  dnia…………………... 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

 
imię i nazwisko /nazwa  

posiadacza i właściciela nieruchomości 

albo właściciela urządzeń, o których mowa  

w art. 49§1 Kodeksu cywilnego 

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

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

adres  

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

telefon kontaktowy  

 

 

   BURMISTRZ KARCZEWA 

       

  

Wniosek 

 o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów  

 

Uprzejmie proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie / przesadzenie następujących drzew 

 / krzewów: 
(podać ilość, nazwę gatunkową drzewa, obwód w cm mierzony na wysokości 130cm / nazwę gatunkową krzewu, 

powierzchnię krzewów w m .2 W przypadku gdy drzewo na wysokości 130 cm posiada kilka pni należy podać 

obwód każdego z tych pni. W przypadku gdy drzewo na wysokości 130 cm nie posiada pnia należy podać obwód 

pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa) 

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

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

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

przyczyna usunięcia – należy wskazać czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem 

działalności gospodarczej………………………………………………………………………… 

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

Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania 

pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu wydaje się po uzyskaniu 

pozwolenia na budowę /za wyjątkiem inwestycji liniowych celu publicznego/. 

termin zamierzonego usunięcia (data, do której wnioskodawca planuje usunięcie / 

przesadzenie drzew / krzewów) 

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

rosnących na nieruchomości: 

podać adres, nr działki i  obręb, nazwiska wszystkich właścicieli i ich adresy  
................................................................................................................................................................

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

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

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

………………………………………………………………………………………………verte 



 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 Kodeksu Karnego, który za składanie 

fałszywych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, że posiadam tytuł 

prawny władania w/w nieruchomością, lub prawo własności urządzeń, o których mowa w art. 

49 § 1 Kodeksu cywilnego. 

 
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym  - do wniosku 

dołącza się zgodę właściciela( jeżeli jest wymagana) ; w przypadku współwłasności do wniosku należy 

dołączyć zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli.  Spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty 

mieszkaniowe do wniosku dołączają oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia 

wniosku. 

      podpis 

 

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

załączniki:  

1. rysunek, mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu 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 odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 

istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości; 

2. 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 – 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; 

3. 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 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; 

4. 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, jeżeli zostało wydane. 

 

 

Zgodnie z ustawą z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2012r.  poz.1282 ze. zm.)  zezwolenia na 

usunięcie drzew i krzewów są zwolnione z opłaty skarbowej.  



Klauzula informacyjna 
 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o tym, że: 
Zgodnie z 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 (dalej: RODO) 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 
Karczew, reprezentowany przez Burmistrza Karczewa, e-mail: um@karczew.pl, tel. (22) 780 65 16.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miejskim w Karczewie możliwy jest  
poprzez adres e-mail: iodo@karczew.pl, telefonicznie pod numerem: 22 780 65 16, wew. 123 lub 
wysyłając zapytanie na powyższe dane adresowe Urzędu Miejskiego w Karczewie. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO i będzie się odbywać szczególnie w 
celu usunięcia drzew/krzewów w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe  mogą 
być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:  
a) podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa; 
b) podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu 

przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z 
przepisów prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy przywołanego wyżej rozporządzenia z dnia 
27 kwietnia 2016 r.. 

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 
1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie 
Miejskim w Karczewie. Przy czym podanie danych jest: 
a) obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa; 
b)dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie 
zawarcie umowy. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

 
 ……………………………………………….. 
  data oraz czytelny podpis 


