
                                                                                                ………………………………………., dnia ………………………………… 

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

 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
                                            (adres) 
                                                                                                                      WÓJT GMINY JANÓW PODLASKI 
                                                                                                                      ul. Bialska 6a 
                                                                                                                      21-505 Janów Podlaski 
 
                                                                             

WNIOSEK 
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW 

 
1. Wnoszę o wydanie zezwolenia na usunięcie z terenu nieruchomości……………………………………………………. 

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

(adres nieruchomości, nr geodezyjny działki, obręb) 

 
drzew lub krzewów, wskazanych w punkcie 2. 

 
2. Nazwa gatunku drzewa lub krzewu (w przypadku większej ilości drzew lub krzewów, należy  dołączyć 

załącznik z wykazem): 

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

3. Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 
1)  posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, 
2)  nie posiada  pnia – obwód mierzony bezpośrednio poniżej korony: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
4. Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy:………………………………………………………………….... 
 
5. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu: …………………………………………………………………….. 
 

                ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Wskazanie, czy zamierzone usunięcie drzewa lub krzewu wynika z celu związanego z prowadzeniem 

działalności gospodarczej1:      TAK       NIE 
 
7. Termin zamierzonego usunięcia  drzewa lub krzewu (dzień- miesiąc- rok):   

 
do dnia ………………..………………………………………………………………………......................................................................... 

 
8. Świadom odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 ustawy Kodeks karny za składanie fałszywych 

zeznań, której wymiar wynosi do 3 lat pozbawienia wolności, oświadczam że do nieruchomości, 
wskazanej w pkt. 1, wnioskodawcy przysługuje tytuł prawny w postaci: 
 
……………………………………………………………………………………. w udziale: …………………………………………………… 
 

 
………………………………………………………………….. 

                                                                                                                             (podpis wnioskodawcy) 

                                                           
1
 Właściwe zaznaczyć.  



9. Świadom odpowiedzialności karnej w art. 233 ustawy Kodeks karny za składanie fałszywych zeznań, 
której wymiar wynosi do 3 lat pozbawienia wolności, oświadczam że wnioskodawcy przysługuje prawo 
własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy Kodeks cywilny: 
 
………………………………………………………………………………….. w udziale: ……………………………………….……………. 
 
 

………………………………………………………………….. 
                                                                                                                             (podpis wnioskodawcy) 
 

10. Oświadczam, że wnioskodawca planuje /nie planuje2 wykonanie nasadzeń zastępczych. 
 
Do wniosku załączam: 
1) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli wnioskodawcą nie jest właściciel (nie dotyczy: użytkownika 

wieczystego nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot  mieszkaniowych, w których właściciele 
lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zarządców nieruchomości będących własnością 
Skarbu Państwa oraz posiadaczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących żadnym  
z wyżej wymienionych podmiotów); 

2) zgodę/-y pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (w przypadku współwłasności); 
3) oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzewa lub krzewu (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych); 
4) 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; 

5) 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 lub 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; 

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 o ochronie przyrody, jeżeli zostało 
wydane; 

7) 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. 

 
 
 
                                                                                       ……………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                           (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

DOBROWOLNA ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie art. 7 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 ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
Wójta   Gminy Janów Podlaski moich danych osobowych w postaci numeru telefonu: 

� � � � � � � � � , w celu usprawnienia komunikacji z Urzędem Gminy Janów Podlaski w związku ze złożonym 

wnioskiem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać cofnięte w każdej chwili bez podawania przyczyny. Cofnięcie to nie 
ma wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
             

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

                                             (podpis wnioskodawcy) 
 

                                                           
2
 Właściwe podkreślić.  



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCA USUNIĘCIA DRZEW 
 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Janów Podlaski. Dane kontaktowe:  

• adres: ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski,  
• e-mail: ug@janowpodlaski.pl,  
• telefon: (83) 341 30 73. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem siedziby 
administratora, za pomocą adresu e-mail: iod@janowpodlaski.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 
(83) 341 30 73. 

3. Podawane we wniosku dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem/zgłoszeniem. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia „RODO”, tj. 
przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionym celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być 
przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora na podstawie stosownych umów 
powierzenia, m.in. dostawcy usług w zakresie serwisu i nadzoru oprogramowania wykorzystywanego 
u administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 
archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 
u Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rozporządzenia „RODO”, 
2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 rozporządzenia „RODO”, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 rozporządzenia „RODO”. 

9. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować 
podjęciem środków prawnych przewidzianych w przepisach (np. pozostawienie wniosku bez rozpoznania, 
wezwanie do uzupełnienia, wydanie odmownej decyzji). 

10. Dane osobowe nie są objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  
11. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
 
 


