
...................................................... ................................................. 
(imię i nazwisko / nazwa) (data i miejscowość) 

 

...................................................... 
(adres / siedziba) 

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

..................................................... 
(numer telefonu) 

 

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego 
 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów* 
 

Na podstawie art. 83, art. 83a, art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usuniecie 

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

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

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

(podać gatunek każdego drzewa/krzewu oraz: w przypadku drzew - ilość sztuk, obwód każdego z drzew mierzony na 

wysokości 130 cm - jeśli na tej wysokości znajduje się kilka pni obwód każdego z nich, a jeśli drzewo nie posiada na tej 

wysokości pnia obwód bezpośrednio poniżej korony, - w przypadku krzewów powierzchnię, z której zostaną usunięte). 

 

z terenu działki nr ........... obręb …........, położonej przy ul………...………………………………. 

w  Nowym  Mieście  Lubawskim  stanowiącej  moją  własność* /  dzierżawę* /  współwłasność* z: 

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

Uzasadnienie: 

 

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

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

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

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

W związku z usunięciem zieleni*: 

- planuję nasadzić………..szt. drzew / …….. szt. krzewów zgodnie z dołączonym planem 

nasadzeń, 

- nie planuję wykonania nasadzeń zastępczych 

Wycinkę planuje się w terminie do ......................................................... (termin ważności decyzji) 

 
Usunięcie przedmiotowej zieleni wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności 

gospodarczej:*tak / nie 

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

podpis wnioskodawcy/ów 



Oświadczenie o posiadanym  tytule  prawnym  władania  nieruchomością  albo  oświadczenie 

o posiadanym prawie własności urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego: 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie zeznań niezgodnych z prawdą lub 

zatajanie prawdy,, wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego, oświadczam, że٭: 

- jestem/ nie jestem przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 

- jestem właścicielką/em lub współwłaścicielką/em działki nr : …………………obręb ……………...… 

- jestem posiadaczką/em działki nr …..... obręb… ...... z tytułu (dzierżawy, zarządu, użytkowania, najmu itp.): 

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

- posiadam prawo własności urządzeń: 

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

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

 właściwe podkreślić٭
 

Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli, w przypadku, gdy nieruchomość stanowi 

współwłasność 

Imię i nazwisko Adres Podpis 

   

   

   

 

Klauzula informacyjna: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska w Nowym Mieście Lubawskim reprezentowana 

przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Kontakt: tel. 56 

4729610,  e-mail: urząd@umnowemiasto.pl, skrzynka podawcza na ePUAP2: /urzad-nml/skrytka. 

2) Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, którym jest Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest 

możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@umnowemiasto.pl, lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora wskazany wyżej. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy lub przetwarzane będą 

w zakresie podanym w formularzu. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wynikającym z 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody wyłącznie w celach wyraźnie w niej wskazanych. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

6) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie obsługi administracyjnej i informatycznej 

Urzędu Miejskiego. 

7) Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego 

zostały pozyskane i przechowywane w sposób wskazany w instrukcji archiwalnej. 

8) Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych (RODO). 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest 

możliwe rozpoznanie wniosku i załatwienie sprawy. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

12) Więcej informacji można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Nowym Mieście Lubawskim: http://nml-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=335317   

 

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z powyższą klauzulą 

 

……………………………………    ……………………………. 
                             (data)                             (podpis)  

 

mailto:urząd@umnowemiasto.pl
mailto:iod@
http://nml-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=335317


Wymagane załączniki: 

1. Rysunek, mapa lub 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 1994r. Prawo budowlane) określający usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. 

2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym prawie 

własności urządzeń, o których mowa w art. 49§1 Kodeksu cywilnego 

3. Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wycinkę (np. w postaci podpisu na wniosku), 

Powyższa zgoda nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez: 

a. spółdzielnię mieszkaniową 
b. wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi zgodnie z 

ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali 

c. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 
d. użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących 

podmiotami o których mowa w pkt 3a-3c(art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody) 

4. Oświadczenie o udostępnieniu informacji o której mowa w art. 83 ust. 4 (w przypadku spółdzielni i wspólnot). 

5. Projekt planu: 
- nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż usuwane, 

stanowiących kompensację przyrodniczą 

- jeżeli jest planowane - przesadzenia drzewa lub krzewu (wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu 

zagospodarowania działki lub terenu) oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew i krzewów oraz 

miejscu i planowanym terminie ich wykonania. 

6. 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 jest wymagane ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r.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. 

7. 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. 


