
 
 

Formularz_nr_G_03_01 
 Wydanie 10 z dnia 14-07-2020 r. 

 
 Mszczonów, dn. ………………………… 

................................................................... 
 (imię i nazwisko/nazwa  
.................................................................... 
…………………………………………… 
                                   (adres/siedziba) 
nr telefonu:  ...................................................                                                  
                                                                                         Burmistrz Mszczonowa 
                            Pl. Piłsudskiego 1 
                                                                                                        96-320 Mszczonów 
 

W N I O S E K 
 o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

 
1. Dane adresowe terenu na którym zlokalizowane są drzewa/krzewy: 

Teren  położony w  ………………….….……  przy ul. …………………………………………..……    

nr ewidencyjny działki …….……………...………..    obręb…………………………………………… 

2.Wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3. Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia: 
niżej podanych gatunków o obwodach pni zmierzonych na wysokości 130cm od ziemi, 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; 

 
4. Opis przyczyny zamierzonego usunięcia drzew/krzewów:  
…..…..........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

lp. nazwa gatunku 
drzewa/krzewu 

obwód pnia drzewa  
 

ilość 
sztuk 

wielkość powierzchni z której 
zostanie usunięty krzew (w m2 ) 

     

     

     

     

     

     



 
 

 
5. Usunięcie drzewa/krzewu wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności   
    gospodarczej٭: 
    
 
 
6. Termin  usunięcia drzew/krzewów:                                       ........………………………………… 

                                                                                                  (dzień/miesiąc/rok): 
 
                            

                   ............................................................. 
                                                                       podpis wnioskodawcy 
              
 
 

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1. kodeksu karnego 
za składanie fałszywych zeznań „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.”, że: posiadam tytuł 
prawny władania nieruchomością  
podać tytuł prawny: ……………………………….………….  nr księgi wieczystej ………...………… 
 
 

                       ............................................................... 
                                                                                                                                 podpis wnioskodawcy 

              
Oświadczam, że działka o której mowa we wniosku, z której chcę usunąć drzewa nie jest działką 
leśną. 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1. K.k. za składanie fałszywych 
zeznań, własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku. 
  
                                                                                                          .......................................................... 
                                                                                                           podpis wnioskodawcy 
       
Oświadczenie poniższe wypełnić tylko w przypadku drzew rosnących na granicy dwóch działek. 
 
Ja niżej podpisany(a)............................................................. zam. w   
.................................................................................................................................................................... 
Pesel ...................................., wyrażam zgodę na usunięcie ...........szt. drzew rosnących na granicy             
z moją działką nr ..................... położoną w ................................................................... 
 
                                                                                     
                                                                                     ................................................... 
                                                                                                                                                                  podpis wnioskodawcy  
 
Decyzję٭: 
 - odbiorę osobiście 
 - proszę o przesłanie pocztą         
 
Załączniki do wniosku:  
 
1) Zgoda właściciela nieruchomości na planowane usunięcie drzew/krzewów (oryginał) w przypadku, gdy 

posiadacz nieruchomości nie jest  właścicielem, ani jego wieczystym użytkownikiem, lub oświadczenie              
o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku – w przypadku wniosku składanego przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową lub Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, art. 83 ust.4 ustawy o ochronie przyrody. 



 
 

2) Rysunek lub mapa określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości                
i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;  

3) Przy kolizji z budowanym lub projektowanym budynkiem/inwestycją - decyzję o pozwoleniu na 
budowę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt 
zagospodarowania działki lub terenu dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane; 

4) 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 i 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; 

5) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków 
realizacji Przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu 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 ranach ponownej oceny oddziaływania 
na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie. 
 
 

  właściwe zaznaczyć ٭
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.)- dalej „RODO” informuję, że: 
 
1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Mszczonów reprezentowana przez Burmistrza Mszczonowa (Plac 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, email: urzad.miejski@mszczonow.pl, tel: +48 46 858 28 40) 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na 
adres Administratora. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności zmierzających do wydania zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

4. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych: 
 art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO, 
 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następującego po 

roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy, na podstawie rozporządzenia 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, albo do momentu cofnięcia zgody. 

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO); 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z ustawy o ochronie przyrody jest obowiązkowe. 
Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

10. Dane Wnioskodawców będą przekazywane organom uprawnionym, na podstawie przepisów prawa.  
 


