
         
                                                                                  

              WNIOSKODAWCA:                                                                                                                                  Rytro, dn. ..........................                                                                

                                                                                                                         
............................................................................                                               
       (imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa - pieczątka)                                                                                        

                                                                                                     

............................................................................                                                              WÓJT GMINY 

                      (dokładny adres, siedziba)                                                                                            RYTRO 

 
..................................................................... 
                          (telefon kontaktowy) 

W N I O S E K    

o    w y d a n i e   z e z w o l e n i a   n a   u s u n i ę c i e   d r z e w*  /  k r z e w ó w* 
 

 

1. Wnioskuję o wydanie zezwolenia na: 

a) usunięcie niżej wymienionych drzew, w ilości  ........... sztuk: 

 

Lp. Gatunek drzewa Obwód pnia drzewa [cm] 

mierzony na wys. 130 cm  

Uwagi 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
b) krzewów gatunku ................................................................................. z powierzchni wynoszącej  .................... m²  

 
znajdujących się na terenie działki nr ew. ...............  położonej w miejscowości............... ..................................., gm. 

Rytro i posiada Księgę Wieczystą Nr ............................ prowadzoną przez: ......................................................... 

          
2. Działka jest własnością ..................................................,zam. ..................................................................................    

 
3. Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego na którym znajdują się drzewa* / krzewy*  

     wnioskowane do usunięcia: ............................... ....................................................................................................... 

 
4. Przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzew (a) lub krzewu (ów): ........................................................... 

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

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

................................................................................................................................................................................ 
Oświadczam, że prowadzę / nie prowadzę * działalność (ci) gospodarczą (ej), a usunięcie drzew (krzewów) jest / nie 

jest z nią związane. 

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

                 Podpis wnioskodawcy 

Załączniki: 
1. Mapka sytuacyjna, z zaznaczonymi wszystkimi drzewami/krzewami znajdującymi się na działce oraz drzewami/krzewami 

planowanymi do usunięcia.      

 Uwaga: Drzewa planowane do usunięcia należy w terenie oznaczyć wg liczby porządkowej na wniosku za pomocą farby  

         wodoodpornej 

2. Tytuł prawny władania nieruchomością 

3. Jeżeli wnioskujący nie jest właścicielem działki z której zamierza usunąć drzewa lub krzewy do wniosku należy dołączyć pisemną 

zgodę właściciela działki na usunięcie drzew / krzewów. 

 
* niepotrzebne skreślić 

Wolne od opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) 

VERTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

Działając na podstawie 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 – dalej „RODO”; 

Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
 

1. administratorem Pani (Pana) danych osobowych jest Gmina Rytro z siedzibą w Rytrze, Rytro 265, 33 – 343 Rytro, tel. (018) 446 90 40/51, e-mail: gmina@rytro.pl,  

2. administrator nie wyznaczył przedstawiciela, 

3. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Padulę, e-mail: iod@rytro.pl, 

4. organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86, gdzie ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi, 

5. Pani (Pana) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu/gminy - na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. odbiorcami Pani (Pana) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa, w tym podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, 

6. Pani (Pana) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie  z instrukcją kancelaryjną, 

7. posiada Pani (Pan) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wyłącznie na 

zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa), 

8. podanie przez Panią (Pana) danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji zadań przez Urząd /Gminę, 

9. nie podlega Pani (Pan) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

                                                                                                                                                                    Podpis wnioskodawcy              

mailto:gmina@rytro.pl
mailto:iod@rytro.pl

