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………………………………………….... 
(imię, nazwisko/nazwa posiadacza nieruchomości) 
 

…………………………………………… 

(adres/siedziba) 
 

…………………………………………… 

(NIP, telefon, e-mail1) 
 

……………..…………………………….. 
(imię, nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości) 

 

…………………………………………… 
(adres/siedziba) 
 

…………………………………………… 

(nip, telefon, e-mail1) 

 …………………………… 
(miejscowość, data) 
                             

            

            

 

          

 

 

Dyrektor 

Zarządu Dróg i Zieleni w Pile                                                                                                                              

ul. gen. Władysława Andersa 10 

64-920 Piła 

 

Wniosek                                                                                                                                                          

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów                                                                          
(dotyczy przedsiębiorców) 

rosnących na terenie położonym przy ul. ……………………………………………………………… 

w miejscowości Pila, nr ewidencyjny działki ………………………. obręb …………………………… 

Należy wymienić wszystkie drzewa/krzewy przeznaczone do usunięcia, zgodnie z numeracją na 

szkicu inwentaryzacyjnym, podając gatunek o obwód pnia drzewa w cm (mierzony na wysokości 130 

cm) oraz wielkości powierzchni, z której zostanie usunięty krzew w m2 …………………..……..…….     

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

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

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

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

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

Należy podać miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu ………………...                

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

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

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

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

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

 ………………………………………. 

Podpis wnioskodawcy 

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§ 1 k.k. za 

składanie fałszywych zeznań, że: 

                                                            
1 Podanie numeru telefonu i/lub adresu email wnioskodawcy może uprościć realizację zadań związanych z obsługą wniosku poprzez 

sprawniejszą wymianę informacji pomiędzy stronami, przy czym podanie tych danych nie jest obowiązkowe i nie wpłynie na prowadzone 

postępowanie.   
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posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością* 

(podać tytuł prawny)……………………………………………………………………………. 

nie jestem – jestem* przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej     

* niepotrzebne skreślić 

 
……………………………… 

 Podpis wnioskodawcy 

 

Załączniki: (niepotrzebne skreślić): 

1) Pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości); + opłata 

skarbowa w wysokości 17zł z tytułu pełnomocnictwa – wpłata na konto Urzędu Miasta Piły 

2) Zgoda właściciela nieruchomości, w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem lub 

użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz gdy wniosek nie jest złożony przez spółdzielnię 

mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową (w której właściciele lokali powierzyli zarząd 

nieruchomością wspólną zarządowi), zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 

oraz posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego żadnym z wyżej 

wymienionych podmiotów; 

3) Oświadczenie o udostepnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową informacji, o zamiarze złożenia 

wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu; 

4) Inwentaryzacja zieleni z gospodarką drzewostanem (drzewa i krzewy przeznaczone do adaptacji 

oraz kolidujące z nowym zagospodarowaniem terenu); 

5) 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 nieruchomości; 

6) 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 lub przesadzania drzewa lub krzewu, 

b. jeżeli nasadzenia lub przesadzenia 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; 

7) 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 3października 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 ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub 

została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie; 

8) Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosowym zakazom, 

jeżeli zostało wydane;  

9) Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora                                                             

(jeżeli wniosek składa pełnomocnik); 

10) Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę; 

11) Inne ……………………………………………………………………….. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU  

DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa 

danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, NIP: 764-22-11-

127, z siedzibą przy ul. gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła (dalej ZDiZ), reprezentowany 

przez Dyrektora. 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Robert Erdmann. Można się z nim kontaktować poprzez 

adres e-mail: iod@zdiz.pila.pl Do IOD w ZDiZ należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące 

przetwarzania Państwa danych przez ZDiZ, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie 

dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu 

na ich przetwarzanie. 

3. ZDiZ przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku podania nr telefonu i/lub adresu e-mail ZDiZ 

przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO  

z zaznaczeniem, iż zgoda na przetwarzanie tych danych może być w dowolnym momencie 

wycofana. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 

miejsce do momentu wycofania zgody. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z obsługą wniosku 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy 

właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym ZDiZ Państwa dane 

przekazał. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty 

uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi ZDiZ zawarł umowę na świadczenie 

usług serwisowych dla użytkowanych w ZDiZ systemów informatycznych. 

6. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały 

one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – 

przez czas określony w tych przepisach. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące 

uprawnienia: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także 

prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania 

się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej; 

3) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

9. ZDiZ nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

 

  …………….………………………  

Podpis wnioskodawcy 

 

mailto:iod@zdiz.pila.pl

