
Nowa Ruda, dnia ……..

Burmistrz Miasta Nowa Ruda
ul. Rynek 1

57-400 Nowa Ruda 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB
KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

WNIOSKODAWCA:
Imię i nazwisko lub nazwa:…………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………..
*Telefon:………………………………………………………………………………………
Oznaczenie wnioskodawcy (zaznaczyć właściwe):
□ Posiadacz nieruchomości
□ Właściciel nieruchomości
□ Właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
□ Inny, jaki? ……………………………………………………………………………………
 TYTUŁ PRAWNY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (wymienić, jaki)

…………………………………………………………………………………………………..
OZNACZENIE  TERENU  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓRYM  ROSNĄ  DRZEWA
LUB KRZEWY
Teren nieruchomości położony w Nowej Rudzie przy ul. ……………………………………..

Oznaczony ewidencyjnie: Obręb: ………, Arkusz Mapy: …………, Numer Działki ………..

OZNACZENIE DRZEW LUB KRZEWÓW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA
Wnioskuję o usunięcie łącznie ………. sztuk drzew:
Lp. Gatunek Obwód pnia 

mierzony na 
wysokości 130 cm

Przyczyna usunięcia drzewa, stan 
zdrowotny, uwagi, itp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wnioskuję o usunięcie łącznie ……. m2 krzewów:
Lp. Gatunek Powierzchnia w m2 Przyczyna usunięcia krzewów, stan 

zdrowotny, uwagi, itp.
1.
2.
3.
4.

TERMIN USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW (należy określić datę)

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



OŚWIADCZENIE (właściwe zakreślić)
Oświadczam,  że  usunięcie  drzew  lub  krzewów  wynika  z  prowadzenia  na  terenie  tej
nieruchomości działalności gospodarczej:   TAK / NIE
POUCZENIE I PODPIS WNIOSKODAWCY
Zgodnie z art. 233  § 1 Kodeksu Karnego: 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 do lat 3.
Podpis:
…………………………………………………………………………………………………..
* Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz.  Urz.  UE L 119 z  04.05.2016 )  wyrażam zgodę na  przetwarzanie  przez  Referat  Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie moich danych osobowych w celach kontaktowych. 
Podpis:
…………………………………………………………………………………………………..

Wymagane załączniki:
1. Zgoda właściciela nieruchomości (w przypadku wnioskowania przez posiadacza nieruchomości niebędącego

właścicielem),  a  w  przypadku  Spółdzielni  Mieszkaniowej  lub  Wspólnoty  Mieszkaniowej  oświadczenie  o
udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu,
wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag;

2. 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 lub krzewu w odniesieniu
do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

3. Projekt planu nasadzeń zastępczych lub 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;

4. 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;

5. 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.

Dodatkowe objaśnienia:
I. obwód pnia drzewa mierzymy 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.

II. zezwolenie nie jest wymagane dla m. in.: krzewu albo krzewów rosnących w skupisko o powierzchni do 25
m2,  krzewów  na  terenach  pokrytych  roślinnością  pełniącą  funkcje  ozdobne,  urządzoną  pod  względem
rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi
publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zmieleni; drzew, których
obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego
oraz klonu srebrzystego; b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego, c) 50 m – w przypadku pozostałych gatunków drzew; drzew lub krzewów usuwanych w celu
przywrócenia  gruntów  nieużytkowanych  do  użytkowania  rolniczego;  drzew  lub  krzewów  owocowych,  z
wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuje się:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowa Ruda z siedzibą ul. Rynek 1  57-400
Nowa Ruda
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@um.nowaruda.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie:
 - Art. 6 ust. 1 lit. a , c , ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.;    
 - Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody



4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania do którego dane osobowe zostały zebrane
a następnie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia  przetwarzania,  prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia  danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie*
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

    
    

*Prawo  żądania  od  administratora   usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,   wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania  nie jest możliwe jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się z przepisu prawa.


