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

D ata:.....................................

(Imię i nazwisko/ nazwa posiadacza nieruchomości)
(adres/ siedziba)
(Imię i nazwisko/ nazwa właściciela nieruchomości)
(adres/siedziba)

Starosta Łowicki
ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz
Wniosek
o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów
Na podstawie art. 83b i art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzew/krzewów* rosnących na te re n ie .........................................................................................
1. Nazwa gatunku drzewa lub krzewu 2. Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm ................................................,
a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych p n i .............................................................
b) nie
posiada
pnia
obwód
pnia
bezpośrednio
poniżej
korony
drzewa...................................................................................................................................
3. Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew - ..................................................
4. Miejsce zamierzonego usunięcia drzew/krzewów*...............................................................
5. Przyczynę zamierzonego usunięcia drzew/krzewów*

6. Termin zamierzonego usunięcia drzew/krzewów*.............................................................
7. Do wniosku załącza się*:
a. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa
w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego;
b. zgodę właściciela nieruchomości w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem
lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz gdy wniosek nie jest złożony
przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową (w których właściciele
lokali powierzyli zarząd nieruchomości wspólną zarządowi), zarządcę
nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego żadnym z wyżej wymienionych
podmiotów;
c. 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 roku - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa
lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
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d. projekt planu:
- 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
kompensacje przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3
pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska
lub
- przesadzenia drzewa lub krzewu
jeżeli są planowane, wykonanych w formie rysunku, mapy lub projektu
zagospodarowania działki lub terenu oraz informacje o liczbie, gatunku lub
odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania,
e. 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 roku
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;
f. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające
zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1 - 4 i 10 oraz w art. 25 ust. 1
pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 - ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.
Oświadczenia składane do wniosku , składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań.

(podpis wnioskodawcy)
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k.
za składanie fałszywych zeznań, że:
1. posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością o nr ewid. działki ........... , obręb
...................................(podać tytuł prawny............................................................................. )
2. usunięcie drzew/krzewów*wynika/nie wynika* z celu związanego z prowadzeniem
działalności gospodarczej

(podpis wnioskodawcy)

*-odpowiednie zaznaczyć

Oświadczenie dotyczące danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) - dalej zwanym „Rozporządzeniem”:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Łowicki, z siedzibą
przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: iod@powiatlowicki.pl
lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)
oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140).
6. Posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia
przetwarzania.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych
osobowych państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami
prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie niezałatwienie sprawy.
Oświadczam, iż powyższą informację przyjąłem/łam do wiadomości.

(data i podpis)
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