WNIOSEK
PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY PRZECZYTAĆ KARTĘ INFORMACYJNĄ
Numer procedury

URZĄD MIASTA RADOMSKA
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA , ROLNICTWA i GOSPODARKI ODPADAMI
ul. Tysiąclecia 5 tel. (044) 685 44 99 /fax (044) 685 45 21

Symbol komórki odpowiedzialnej

TSO

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
Proszę wypełnić drukowanymi literami

Imię/Nazwa firmy/Nazwa organizacji

Kod

Nazwisko/ Nazwa firmy/Nazwa organizacji

-

2 0

-

-

Miejscowość

Nazwisko/ Nazwa firmy/Nazwa organizacji

NIP

Radomsko

Pocztowy

Ulica

Ulica

-

Nr Domu

-

Nr Lokalu

nr telefonu

Informacje dodatkowe / np. nr zezwolenia, wpisu, dokumentu itp./

Zwracam się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów* rosnących na terenie nieruchomości
położonej w ………….............…………… ul. ..............................................................................………………
Dz. nr...............obr …...................nr KW …....................................
będącej w posiadaniu ...............................................................................................................................................
Właścicielem nieruchomości jest .............................................................................................................................
(podać dane właściciela, adres)

Teren nieruchomości jest/nie jest wpisany* do rejestru zabytków ..........................................................................
Drzewa/krzewy* przeznaczone do usunięcia............................................................................................................
(podać gat. drzew, obwód pni mierzony na wys. 130 cm od powierzchni gruntu - krzewy powierzchnia pokryta krzewami w m²)

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Przeznaczenie terenu na którym rosną drzewa/krzewy* .........................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Przyczyny zamierzonego usunięcia drzew/krzewów*..............................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Projekt planu nasadzeń zastępczych …....................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
Termin zamierzonego usunięcia drzew/krzewów*(dd-mm-rr) …...........
….......
…......................
Do wniosku załączam:
1.
2.
3.
4.

Oświadczenie o tytule prawnym władania nieruchomością.*
Oświadczenie właściciela urządzeń o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.*
W przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – pisemna zgoda właściciela
nieruchomości.*
Zgodę właściciela nieruchomości (w przypadku gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości na której rosną
drzewa/krzewy do wniosku dołącza się zgodę właściciela nieruchomości).*

Oświadczam,że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną 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)(Dz. Urz.UE L 119,s.1) dalej RODO.
* niepotrzebne skreślić
** w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność, a wszyscy współwłaściciele nie są wnioskodawcami
wymagana jest pisemna zgoda od pozostałych współwłaścicieli nie składających wniosku.
Decyzję:
 ٱodbiorę osobiście
 ٱwysłać pocztą
…………………………………............

podpis wnioskodawcy/wnioskodawców

wzór oświadczenia (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna)
Radomsko, dnia …......................................
(imię i nazwisko, nazwa firmy)

(adres)

OŚWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów,
działka
obręb ewidencyjny
adres działki
wynikające z
tytułu (zaznaczyć właściwe):
1) własności
2) współwłasności z
(współwłaściciele)

3) użytkowania wieczystego
4) trwałego zarządu
5) ograniczonego prawa rzeczowego
6) stosunku zobowiązaniowego
7) inne
Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością w imieniu osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej:
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Miejscowość ................................
Data ..........................................
...........................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań (za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) reguluje art. 233 § 1, § 1a i § 2 Ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U z 2019 r., poz. 1950 z późn. zm.) –który mówi:
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu
lub jego najbliższym,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

Wzór oświadczenia (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe)
Radomsko, dnia ….......................................

….......................................................
(imię i nazwisko, nazwa firmy
….......................................................
….......................................................
(adres)

OŚWIADCZENIE
o udostępnieniu informacji w sposób zwyczajowo przyjęty, członkom spółdzielni, właścicielom budynków lub
lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują
spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, członkom wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag.
Oświadczam, że zgodnie z art. 83 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2020 r. poz. 55) w związku z planowanym usunięciem następujących drzew lub krzewów rosnących na
terenie działki
zlokalizowanej przy ul.
w Radomsku informacja o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na
usunięcie następujących drzew

została umieszczona na (wskazać miejsce ogłoszenia informacji):

Wyznaczony termin na zgłaszanie uwag: od dnia
do dnia
W związku z planowanym usunięciem drzew lub krzewów wniesiono następujące uwagi:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Miejscowość ................................
Data ..........................................
...........................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań (za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) reguluje art. 233 § 1, § 1a i § 2 Ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 z późn. zm.) który mówi:
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu
lub jego najbliższym,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

Urząd Miasta Radomska
tel. (44) 685 – 45 – 00, fax. (44) 685 – 45 – 13
www.radomsko.pl
godziny pracy:

poniedziałek, środa – piątek: 730 – 1530
wtorek: 730 – 1700

KARTA INFORMACYJNA Nr TSO
USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
Komórka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Gospodarki Odpadami
Osoba właściwa do załatwienia Bogumiła Rojszczyk, Paulina Lewandowska
sprawy:
Adres:
Telefon:
Podstawa prawna:

Forma wnoszenia podania:
Wymagane dokumenty:

Formularze do pobrania:
Opłaty:
Forma załatwienia sprawy:

97 – 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 (III piętro, pokój 310)
(44) 685 44 99
Art. 83-86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tj. Dz. U. z 2020, poz.55),
Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 roku “w sprawie stawek opłat za
usunięcie drzew i krzewów na rok 2017” ( Monitor Polski z 2016 roku, poz. 1018), oraz Ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z
późn. zm.)
Osobiście, pocztą
1.Oświadczenie o tytule prawnym władania nieruchomością
2.Oświadczenie właściciela urządzeń o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa
w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.
3.Pisemna zgoda właściciela lub współwłaścicieli – w przypadku, gdy posiadacz
nieruchomości nie jest jej właścicielem lub nieruchomość stanowi współwłasność.
4.Pisemna zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości -w przypadku gdy drzewo rośnie w
granicy działek.
5.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 odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
6.Projekt planu nasadzeń zastępczych lub projekt planu przesadzeń drzew lub krzewów – jeżeli są
planowane (posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew
lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów – kompensacja
przyrodnicza) – wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub
terenu, informacja o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejsce i planowany
termin ich wykonania.
7. W przypadku realizacji inwestycji wymagane jest pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
(rysunek, mapa lub projekt przedstawiający zagospodarowanie działki lub terenu wykonany przez
projektanta z uprawnieniami budowlanymi z naniesionym usytuowaniem drzewa lub krzewu w
odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na
tej nieruchomości).
8.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 o
ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.
9. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa wraz z uiszczoną opłata skarbową
w wysokości 17,00 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury(od
każdego stosunku pełnomocnictwa, na podstawie części IV kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.);
10. Ewentualna inwentaryzacja drzew i krzewów w przypadku ich większej ilości.
wniosek
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów jest zwolnione od opłaty skarbowej na
podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000
z późn. zm.)
Decyzja

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, tak jak stanowi kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Radomska.
W przypadku braku wszystkich informacji na formularzu lub braku kompletu wymaganych
dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni od daty
otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Informacje dodatkowe:

wzór oświadczenia(właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego)
Radomsko, dnia …......................................
(imię i nazwisko, nazwa firmy)

(adres)

OŚWIADCZENIE
właściciela urządzeń o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu
cywilnego
Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów,
działka
obręb ewidencyjny
adres działki
wynikające z
tytułu (zaznaczyć właściwe):
1) własności
2) współwłasności z
(współwłaściciele)

3) użytkowania wieczystego
4) trwałego zarządu
5) ograniczonego prawa rzeczowego
6) stosunku zobowiązaniowego
7) inne
Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością w imieniu osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej:
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Miejscowość ................................
Data ..........................................
...........................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań (za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) reguluje art. 233 § 1, § 1a i § 2 Ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 z późn. zm.) –który mówi:
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu
lub jego najbliższym,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

Klauzula informacyjna RODO
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Miasto Radomsko. Możesz skontaktować się z
Administratorem pisząc na adres: 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub telefonując pod numer: 44 685 45 10.
Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony
danych pisząc na adres e-mail: abi@radomsko.pl lub telefonując pod numer: 44 685 44 72.
2. W zależności od prowadzonej sprawy, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach rozpatrzenia złożonego
wniosku, skargi, podania; prowadzenia postępowania administracyjnego; wydania decyzji administracyjnej oraz
podjęcia wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do załatwienia danej sprawy w związku
z obowiązywaniem ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na gruncie 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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, jest art. 6 ust. 1 lit.
c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6
ust. 1 lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Jeżeli Pani/Pan udostępni
Administratorowi swój numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej w celu umożliwienia przekazania
informacji związanych z prowadzoną sprawą, wówczas podstawą prawną przetwarzania takich danych będzie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie takich danych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych
umów podpisanych z Gminą przetwarzają dane osobowe.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
zebrane oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.
2018 r. poz. 217 ze zm.) w tym Rozporządzenie 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.2011.14.67).
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane
Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu),
b) prawo ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych
danych lub uzupełnienia danych brakujących),
c) usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi),
d) ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie
przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko
w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających
ograniczenie przetwarzania),
e) prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie
odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – brak przesłanek do tego rodzaju sposobu
przetwarzania danych w Urzędzie),
f) prawo wniesienia sprzeciwu (wobec przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO - po
otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został
wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami),
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klauzula informacyjna RODO
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa
(organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. W przypadku numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej podanie tych danych ma charakter
dobrowolny. W przypadku nie podania danych takich jak numer telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej, nie
będzie możliwe przekazywanie informacji tymi kanałami informacyjnymi. W pozostałym zakresie, podanie przez
Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
9. Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów
informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat podmiotów danych i jednocześnie samodzielnie,
automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec podmiotów danych skutki prawne lub
w podobny sposób istotnie na podmioty danych wpływać.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych może odbywać się jedynie na
podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

…...............................................................
Podpis

