URZĄD GMINY NOWY
TARG
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
tel. 18 26 32 222 e-mail: geodezja@ugnowytarg.pl

Nowy Targ, dnia ......................

......................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

.......................................................................
(adres zameldowania lub siedziby w przypadku firmy)

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

Wójt Gminy Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ

Proszę o wydanie zezwolenia na wycięcie/przesadzenie* drzew/krzewów* rosnących na terenie
nieruchomości w miejscowości ......................................... nr. ewid. działki …………….………….
w Gminie Nowy Targ.
*niepotrzebne skreślić

Lp.

Obwód pnia drzewa (cm)*

Nazwa gatunku drzewa/krzewu

Powierzchnia krzewów (m2)*

1.
2.
3.
4.
5.
*

Należy wpisać obwód pnia drzewa zmierzony na wysokości 130 cm od pow. gruntu .Jeżeli drzewo ma kilka pni, należy wpisać obwód
każdego pnia mierzony na wysokości 130 cm od pow. gruntu. W razie zamiaru wycięcia/przesadzenia większej ilości drzew/krzewów ich wykaz
należy sporządzić w postaci osobnego załącznika do wniosku.

Przyczyną

zamierzonego

wycięcia/przesadzenia

krzewów/drzew

jest:

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Termin zamierzonego wycięcia / przesadzenia

drzew / krzewów .........................................

Usunięcie drzew/krzewów wynika/ nie wynika* z celu związanego z prowadzaniem działalności
gospodarczej.
ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 26 32 222
e-mail: geodezja@ugnowytarg.pl
NIP 735-283-33-52

REGON 491892570

Ja/My* niżej podpisany/ni świadomy/i odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania
wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny oświadczam/my,
że posiadam/y prawo do dysponowania nieruchomością jako właściciel/współwłaściciel/
samoistny posiadacz* oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ewid.:
nr …………………………………… w obrębie ewidencyjnym …………………………….
oświadczam/y, że granice działek są mi/nam znane oraz, że drzewa nie rosną w granicy
ani też nie są przedmiotem sporu z sąsiadem lub sąsiadami.
*niepotrzebne skreślić
........................................................
( podpis )**
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku
z wydaniem zezwolenia na wycięcie drzew/krzewów.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Nowy Targ z siedzibą przy ul. Bulwarowej 9,
34-400 Nowy Targ.
2.
Moje dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w związku z zezwoleniem na wycięcie drzew/krzewów
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922
j.t). W razie konieczności dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa.
3.
Podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia
lub i ich poprawienia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

………………………………………..
…………………………………………………………..
Miejscowość, data

czytelny podpis

**-w przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością wymagane są również podpisy współwłaścicieli

Załączniki:
1.

2.

3.

Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji z lokalizacją
wnioskowanych do wycinki drzew lub krzewów – określające usytuowanie drzewa/krzewu
w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych
na tej nieruchomości;
Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzeń drzew lub krzewów wykonany w formie rysunku,
mapy lub projektu zagospodarowania działki lub ternu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie
drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania w liczbie nie mniejszej niż liczba
usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów – (tylko
w przypadku zamierzonych nasadzeń zastępczych lub przesadzeń);
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków
realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000
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