imi? i nazwisko wtesciciela, posiadacza,
wl-asciciela urz^dzen

(miejscowosc, dnia)

nazwa i adres siedziby
tel.:

URZ4D GMINY JASIENICA
43-385 Jasienica 159
WNIOSEK 0 WYDANIE ZEZWOLENIA

NA USUNI^CIE DRZEW DLA OSOB PRAWNYCH
zgodnie z art. 83b ust.l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1614)

1. Wyszczegolnienie gatunku drzewa/drzew wnioskowanych do wyci^cia:

Lp.

Nazwa gatunku drzewa

Ilosc drzew [szt.]

Obwod pnia
(mierzony na wysokosci
130cm)

Obwod pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokosci drzewo:
posiada kilka pni - obwod kazdego z tych pni,
nie posiada pnia - obwod pnia bezposrednio ponizej korony drzewa;
2. Wielkosc powierzchni z ktorej zostan^ usuni^te krzewy:

3. Miejsce lokalizacji drzewa/w lub krzewow ( miejscowosc, nr dziatki):
4. Przyczyna zamierzonego usuni^cia drzewa/w lub krzewow:

5. Przewidywany termin usuni^cia drzewa/drzew, krzewow
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6. Usuni^cie lub przesadzenie zieleni: *
a) nie jest zwiqzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej
b) jest zwiqzane z prowadzeniem dziafalnosci gospodarczej.
7. W zwi^zku z usuni^ciem zieleni: *
a) nie planuj^ wykonania nasadzen zast^pczych;
b) planuj? nasadzic ........... szt. drzew gatunku ........... /
zgodnie z do^czonym planem nasadzen.

.. m2 krzewow gatunku

8. Oswiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania nieruchomosci^ lub oswiadczenie
o posiadanym prawie w^asnosci urz^dzen o ktorych mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
(zatqcznik do wniosku).

9. Zgoda wtasciciela nieruchomosci, jezeli jest wymagana lub oswiadczenie o udost^pnianiu
informacji o ktorej mowa w art. 83 ust. 4 (w zatqczeniu do wniosku)

10. Rysunek, map$ albo wykonany przez projektanta posiadaj^cego odpowiednie uprawnienia
budowlane projekt zagospodarowania dzial-ki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla ktorej
jest on wymagany zgodnie z ustaw^ z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - okreslajqce
usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomosci i obiektow budowlanych
istniej^cych lub projektowanych na tej nieruchomosci (w zat^czeniu do wniosku).
11. Projekt planu (w zalqczeniu do wniosku):

a) nasadzen zast?pczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewow, w liczbie nie
mniejszej niz liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niz powierzchnia
usuwanych krzewow, stanowiqcych kompensacj? przyrodnicz^ za usuwane drzewa i krzewy
w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu -jezeli s^ planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub
projektu zagospodarowania dzia^ki lub terenu, oraz informacj? o liczbie, gatunku lub odmianie
drzew lub krzewow oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
12. Decyzj$ o srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia
warunkow realizacji przedsi?wzi?cia w zakresie oddzialywania na obszar Natura 2000,
w przypadku realizacji przedsi?wzi$cia, dla ktorego wymaganejest ich uzyskanie zgodnie

zystawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku ij ego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na
srodowisko, oraz postanowienie uzgadniajye wydawane przez wtasciwego regionalnego
dyrektora ochrony srodowiska w ramach ponownej oceny oddziafywania na srodowisko,
jezelijest wymagana lub zostata przeprowadzona na wniosek realizuj^cego przedsi?wzi$cie
(w zalqczeniu do wniosku - jezeli jest wymagana).

13. Zezwolenie w stosunku do gatunkow chronionych na czynnosci podlegaj^ce zakazom
okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt1,3,7, 8, 12, 13 i 15,jezeli
zostato wydane.

(podpis wiasciciela, posiadacza, w^asciciela urz^dzen)
*

zaznaczyc wtosciwe
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OSWIADCZENIE
stanowiqce zatqcznik do wniosku o wydanie zezwolenia na usuni^cie drzew

Swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej wynikaj^cej z artyku-tu 233 ustawy z dnia
6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 1600 ze zm.) oswiadczam, ze jestem
wfascicielem/wspolwtascicielem/posiadaczem* nieruchomosci o numerze ..................... polozonej
w obr^bie geodezyjnym ........................................... (wpisac nr dziatki geodezyjnej,
miejscowosc - nr posesji), na ktorej rosn^ drzewa wnioskowane do wycinki.

(miejscowosc, data)

(podpis sktadaj^cego oswiadczenie)

* niew^asciwe skreslic

Art. 233.

§ 1. Kto, sktadaj^c zeznanie majqce sluzyc za dowod w post^powaniu sqdowym lub w innym post^powaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawd? lub zataja prawd?, podlega karze pozbawienia vvolnosci od 6 miesi?cy
do lat 8.

§ la. Jezeli sprawca czynu okreslonego w § 1 zeznaje nieprawd^ tub zataja prawd^ z obawy przed odpowiedzialnosci^ karnq grozqc^
jemu samemu lubjego najblizszym, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesi^cy do lat 5.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialnosci jest, aby przyjmuj^cy zeznanie, dzialajqc w zakresie swoich uprawnien, uprzedzi} zeznaj^cego
o odpowiedzialnosci kamej za falszywe zeznanie lub odebra} od niego przyrzeczenie.

§ 3. Nie podlega karze za czyn okreslony w § la, kto sklada fatszywe zeznanie, nie wiedzqc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi
na pytania.

§ 4. Kto, jako biegty, rzeczoznawca tub ttumacz, przedstawia fatszyw^ opini^, ekspertyz^ lub tfumaczenie majqce stuzyc za dowod
w post^powaniu okreslonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 4a. Jezeli sprawca czynu okreslonego w § 4 dziala nieumyslnie, narazajijc na istotni} szkod? interes publiczny, podlega karze
pozbawienia wolnosci do lat 3.
§ 5. S^d maze zastosowac nadzwyczajne ztagodzenie kary, a nawet odst^pic od jej wymierzenia, jezeli:

1) fatszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub ttumaczenie dotyczy okolicznosci niemog^cych miec wptywu na rozstrzygni^cie
sprawy,

2) sprawca dobrowolnie sprostuje fatszywe zeznanie, opini?, ekspertyz? lub tfumaczenie, zanim nastqpi, chociazby nieprawomocne,
rozstrzygni^cie sprawy.

§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje si^ odpowiednio do osoby, ktora sktada fatszywe oswiadczenie, jezeli przepis ustawy przewiduje
mozliwosc odebrania oswiadczenia pod rygorem odpowiedzialnosci karnej.
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Klauzula informacyjna wynikajqca z art. 13 RODO

1. W swietle obowi^zuj^cych przepisow Wojt Gminy Jasienicajest administratorem Panstwa danych
osobowych.

2. Administrator ma siedzib? pod adresem: Jasienica 159, 43-385 Jasienica i mog4 si? Panstwo z nim
skontaktowa6 telefonicznie - nr tel.: 33/472-62-00, mailowo - e-mail: sekretariat(%jasienica.pl lub
listownie pod wskazany wyzei adres.

3. Administrator wyznaczy^ inspektora ochrony danych, z ktorym mozna si$ kontaktowac we
wszystkich sprawach dotycz^cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
zwi^zanych z przetwarzaniem danych, telefonicznie- nr tel.: 33/472 62 45, mailowo - e-mail:
barbara.taton@.iasienica.pl lub listownie pod adresem Jasienica 159, 43-385 Jasienica.
4. Dane mogq bye przetwarzane w zwi^zku z wydawaniem zezwolen na usuni^cie drzewa/drzew lub
krzewu zgodnie z art. 83 ust.l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
5. Dane mogq bye przekazywane innym podmiotom wyt^cznie na podstawie obowiqzuj^cych
przepisow prawa i zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz
podmiotom, z ktorymi nawi^zalismy wspotprac? w zwi^zku ze wsparciem i asyst^ techniczn^
systemow informatycznych, w ktorych przetwarzane 34 dane osobowe (Rekord SI Sp. z o.o. ul.
Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biala).

6. Panstwa dane nie b$d^ przekazywane do panstwa trzeciego ani do organizacji mi^dzynarodowych.
7. Dane b$dq przechowywane zgodnie z obowiqzuj^cymi przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnejjednolitych rzeczowych wykazow akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakiadowych przez okres 5 lat.
8. W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Panstwu prawo dost^pu do tresci
danych oraz ich sprostowania. W niektorych przypadkach maj^ Panstwo prawo do: usuni^cia
swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Przystuguje Panstwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznaj^ Panstwo, ze przetwarzanie Panstwa danych narusza
przepisy RODO.

10. Obowiqzek podania danych osobowych wynika z art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
Brak podania w/w danych osobowych skutkowac b^dzie pozostawieniem wniosku bez
rozpatrzenia.

11. Panstwa dane mogq bye przetwarzane w sposob zautomatyzowany jednak nie b^d^ podlegafy
profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

(podpis wnioskodawcy)
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INFORMACJA:

Przepisow art. 83fust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie stosuje si$ m.in. do:
> Do drzew, ktorych obwody pni na wysokosci 5 cm nie przekraczajci:
• 80cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,

50 cm - w przypadku pozostafych gatunkow drzew

> Drzew lub krzewow na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 wrzesnia
1991r.olasach;

> Drzew lub krzewow owocowych, z wy^czeniem rosnqcych na terenie nieruchomosci wpisanej
do rejestru zabytkow lub na terenach zieleni;

> Prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpozarowej lub inne wtasciwe
s^uzby ustawowo powolane do niesienia pomocy osobom w stanie nagtego zagrozenia zycia lub
zdrowia;

> Drzew lub krzewow stanowi^cych ztomy lub wywroty usuwanych przez: jednostki ochrony
przeciwpozarowej, jednostki SU Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wlascicieli urz^dzen,
o ktorych mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarz^dcow drog, zarz^dcow infrastruktury
kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty dziatejqce w tym
zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu ogl^dzin
przez organ wtasciwy do wydania zezwolenia na usuni^cie drzewa lub krzewu,
potwierdzajqcych, ze drzewa lub krzewy stanowiq ztom lub wywrot;
> Drzew lub krzewow nalez^cych do gatunkow obcych, okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 120 ust. 2f.

Petaomocnik dot^cza do akt oryginat lub urz^dowo poswiadczony odpis petnomocnictwa.
Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a takze doradca podatkowy mogq sami uwierzytelnic
odpis udzielonego im petnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentow wykazuj^cych ich umocowanie
(podstawa prawna: art. 33 § 3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks post^powania administracyjnego).
Od udzielonego petaomocnictwa nalezy uiscic oplat? skarbow^ w wysokosci 17 zl, w kasie Urz^du
Gminy Jasienica lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Jasienica nr 06 8117 0003 0000 0101
2000 0110 Bank SpoMzielczy w Jasienicy. Oryginal dowodu zapiaty albo jego uwierzytelnion^ kopi$
nalezy dotqczyc do akt sprawy. Petnomocnictwa udzielone malzonkowi, wst^pnemu, zst^pnemu lub
rodzeristwu s^ zwolnione z optaty skarbowej.
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