
Urząd Gminy  Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica tel.:56 49 41612, fax: 56 49 41640, sekretariat@brodnica.ug.gov.pl 

 

Brodnica,………..20.......r. 
 

………………………………………………………………….                                                                                                                   
(imię i nazwisko posiadacza/właściciela nieruchomości) 

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

………………………………………………………………..                                                                                                                           
Telefon 

Wójt Gminy Brodnica 

ul. Mazurska 13, 

87 - 300 Brodnica 

W N I O S E K  

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 

Gatunek drzewa/krzewu: ...................................................................................................................  

Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm: drzewo jednopienne ..................................... cm 

drzewo kilku pienne (należy podać obwód każdego z nich) .................................................................... cm 

drzewo nie posiada pnia na wysokości 130 cm (należy podać obwód pnia bezpośrednio poniżej 

korony drzewa) ........................................................................................................................................ cm 

Wielkość powierzchni krzewów [m2]: ..................................................................................................  

Miejsce usytuowania drzewa/krzewu: ................................................................................................   

Przyczyna zamierzonego usunięcia 

drzewa/krzewu:………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

Usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej: tak/nie                                

Termin usunięcia:…………………………………………………………………………………………………………………………. .......  

 

 

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

(czytelny podpis posiadacza*/właściciela**nieruchomości) 

* w przypadku, jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem. 
** w przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością wymagane są podpisy współwłaścicieli. 

UWAGA do wniosku należy dołączyć: 
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, 

2. Rysunek, 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 (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) - określające 

usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących 

lub projektowanych na tej nieruchomości. 

 

 

 

 



Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica tel.:56 49 41612, fax:56 49 41640 sekretariat@brodnica.ug.gov.pl 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością 

Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/posiadaczem* działki ewidencyjnej nr

 ............................................... , położonej w .....................................................  

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
                                                 

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

                                                                                                                           podpis                                                                        
*- niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica, tel. 56 49 416 

30. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub 

pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego dla wydania 

decyzji administracyjnej - na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochrony przyrody oraz 

przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, jak również w celu realizacji 

praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

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

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia               

o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 

realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 


