..............................................,

dnia ...................................

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

STAROSTA GRUDZIĄDZKI
ul. Małomłyńska 1
86 – 300 Grudziądz

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

.........................................................................
(adres)

..........................................................................
(telefon)

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA
NA USUNIĘCIE DRZEW / KRZEWÓW*
Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie poniższych drzew/ krzewów*:

Lp.

Gatunek
drzewa / krzewu*

Obwód pnia drzewa
mierzony na
wysokości 130 cm

Powierzchnia,
z której zostaną
usunięte krzewy
m2

Oznaczenie
nieruchomości
nr działki / obręb

1. Oświadczenie o posiadanym prawie tytule prawnym władania nieruchomością lub
oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego
..................................................................................................................................................................................................
2. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew / krzewów*........................................................
............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3. Termin zamierzonego usunięcia drzew / krzewów* ............................................................................

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, zgodnie z art. 6 pkt 1 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. L 119, s.1).
Załączniki:
1. Zgoda właściciela nieruchomości lub w przypadku spółdzielni mieszkaniowych oświadczenie
o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody,
2. Rysunek, mapa 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:
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;
4. Decyzja 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 ustawy
o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

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

