
DRUK RO-20/1 
 

 

........................................................................                      ……………………………………. 
                            (oznaczenie wnioskodawcy)                                                                                               (miejscowość, data) 

........................................................................ 
                   (siedziba lub adres korespondencyjny) 

........................................................................ 
                          (kod pocztowy i miejscowość) 

........................................................................ 
                            (nr telefonu kontaktowego) 

 

Starostwo Powiatowe 

w Kielcach 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – krzewów 

(zgodnie z art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) 

 

Na podstawie art. 90 ust. 1, w związku z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.) wnoszę o wydanie zezwolenia na 

usunięcie niżej wymienionych drzew/krzewów z terenu nieruchomości oznaczonej/ych numerem/ami 

ewidencyjnym/i............................ położonej/ymi w obrębie ...........................................  

gm. …….……….... . 

Przedmiotowa/e nieruchomość/ci nie jest/są wpisana/e do rejestru zabytków. 

 

Lp. Gatunek drzew / krzewów 

Obwody pni 

drzew [cm]# 

lub powierzchnia 

krzewów [m2]## 

Uwagi 

(np. stan drzewa - drzewo obumarłe) 

1. 
  

 

 

2. 
  

 

 

3. 
  

 

 

4. 
  

 

 

5. 
   

 

6. 
   

 

7. 
   

 

8. 
   

 

9. 
   

 

10. 
   

 
 

# Należy wpisać obwód pnia drzewa zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. Jeżeli drzewo rozwidla się na 



wysokości poniżej 130 cm ,każdy pień należy zmierzyć odrębnie. Jeżeli drzewo nie posiada pnia na tej wysokości, to należy 

podać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.  

## Należy podać powierzchnię rzutu poziomego korony krzewu. 

W przypadku większej ilości drzew/krzewów należy dołączyć odrębne zestawienie. 

 

Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew/krzewów: ............................................................................... 

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

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

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

Termin zamierzonego usunięcia drzew/krzewów .................................................................................... 

 
 

Do wniosku załączam*: 
 

1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością. 

2. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu 

cywilnego. 

3. Zgodę właściciela nieruchomości. 

4. Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. 

5. Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o poinformowaniu, w sposób zwyczajowo przyjęty, 

członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz 

osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do 

lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (po 

wyznaczeniu co najmniej 30-dniowego terminu na zgłaszanie uwag). 

6. Oświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej o poinformowaniu, w sposób zwyczajowo 

przyjęty, członków wspólnoty o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew lub krzewów (po wyznaczeniu co najmniej 30-dniowego terminu na zgłaszanie uwag). 

7. Dokumentację fotograficzną drzew/krzewów. 

8. Rysunek określający usytuowanie drzew/krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości  

i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. 

9. 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 

drzew lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących 

lub projektowanych na tej nieruchomości. 

10. 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 kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy. 

11. Projekt planu przesadzenia drzew lub krzewów, 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. 

12. 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. 

13. Zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych, 

jeżeli zostało wydane. 

 

 

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

* Niepotrzebne skreślić. 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez STAROSTĘ KIELECKIEGO z siedzibą przy  

ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, danych osobowych nieobowiązkowych zawartych w niniejszym formularzu  

w celu:  

                     

 późniejszych kontaktów w przedmiotowej sprawie    TAK        NIE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                 ……………………………………………………………… 

                                                                                                                                          /Podpis/ 

 

W zawiązku z realizacją wymogów art. 13 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych „RODO”) Administrator informuje że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kielcach reprezentowane przez 
Starostę Kieleckiego z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce. W przypadku pytań dotyczących 
przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres 
e-mail: iod@powiat.kielce.pl  

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego. 

3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest niezbędne, aby 
Administrator mógł realizować zadania - wydać decyzję w sprawie zezwolenia na usunięcie 
drzew/krzewów z terenów nieleśnych. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizacji 
powyższych zadań. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich 
usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa. 

5. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej 
celów przetwarzania, a następnie z zastrzeżeniem okresu przechowywania danych osobowych 
przewidzianych przez przepisy prawa (archiwizacja).  

6. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych przez Administratora, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora. 

7. Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów 
prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 

8. Administrator nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu oraz nie przekazuje Pani/Pana danych 
osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym tekstem i zrozumienie przysługujących mi praw. 

 

 

                          

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

                                                                                                                                                            /Podpis/ 

 

mailto:iod@powiat.kielce.pl

