
Proszę czytelnie wypełnić cały druk 

 

RI.6131 /           / 2020 
 

                                                                                                              Mińsk Mazowiecki .................................... 

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

imię i nazwisko właściciela (władającego) nieruchomości 
 

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

adres 
 

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

telefon 

 

 

Wójt Gminy  

Mińsk Mazowiecki 

 

 

Wniosek 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 

 

rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym ..................................... , położonej przy             

ulicy ............................................... we wsi ................................................ gm. Mińsk Mazowiecki należy 

podać tytuł prawny do władania nieruchomością (np. akt własności, umowa użytkowania) 

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

/ należy podać gatunek drzewa, ilość sztuk oraz ich obwody mierzone na wysokości 130 cm od 

powierzchni ziemi, zgodnie z numeracją na szkicu inwentaryzacyjnym / ............................................... 

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

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

. należy podać wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy w m
2 
/ ........................................... 

należy podać przyczynę usunięcia wyżej wymienionych drzew / krzewów: ................................................ 

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

należy podać jakie jest przeznaczenie terenu, z którego nastąpi usunięcie drzew / krzewów (zgodnie z 

miejscowym planem zagospodarowania terenu): .............................................................................................. 

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

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

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

podać przewidywalny termin usunięcia drzew i krzewów: .............................................................................. 

Właściciel / współwłaściciele, władający przedmiotową nieruchomością / należy podać adresy /:  

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

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

Czy Właściciel / współwłaściciele, zarządca na przedmiotowej nieruchomości / prowadzi działalność 

gospodarczą? – podać rodzaj działalności ........................................................................................................... 

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

Ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 

kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż przedstawione 

powyżej dane są prawdziwe. 
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Załączniki: (*) 

1. pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości), 

2. zgoda właściciela (w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości), 

3. szkic inwentaryzacyjny określający położenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia, 

4. ............................................................................................................................................................ 

5. ............................................................................................................................................................  

 

Czytelny podpis właściciela / współwłaścicieli, zarządcy nieruchomości /: 

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

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

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

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

(*) niepotrzebne skreślić 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy  

Mińsk Mazowiecki 

 

Niniejszym informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

z siedzibą w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi 

operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych tj: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, 

adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub 

innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert Woźnica, 

e-mail: iod@minskmazowiecki.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora, 

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym       

(  DZ.U z 2016 poz.446, 1579 ), ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.) 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją 

 

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

(data i podpis) 

 
 

 

 


