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

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

nazwisko i imiona wnioskodawców

data

............................................................
............................................................
adres zamieszkania,
telefon ……………………………………………………
adres e-mail …………………………………………..

Wójt Gminy Kościerzyna
Podanie
Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów
z nieruchomości dz. nr ....................................................... położonych w miejscowości
............................................... nazwa obrębu geodezyjnego………….................
której właścicielami są ................................................................................... zam. ......
.............................................................................................................................................
Nr

Gatunek

Obwód drzew

Nr

Gatunek

Obwód drzew

drzewa

drzew/krzewów

mierzony na

drzewa

drzew/krzewów

mierzony na

wysokości

wysokości 130cm/

130cm/powierzchni

powierzchnia

a krzewów

krzewów

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo. Jeżeli nie posiada
pnia należy podać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.
Do wniosku kwalifikują się drzewa, których obwód pnia mierzony nad ziemią przekracza 50 cm.

Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew/krzewów:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Termin planowanego usunięcia drzew/krzewów (data ważności zezwolenia):
....................................................................................................................................................

Oświadczam, że usunięcie drzew/krzewów wynika / nie wynika z celu związanego
z prowadzeniem działalności gospodarczej: …..…..………………………………
podpis
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością ………………………..
podpis
Dane zawarte we wniosku dotyczące własności i prawa do dysponowania nieruchomością
składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie
fałszywych oświadczeń
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych,
Wójt Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9, w celu uzyskania
zezwolenia na usunięcie drzew.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i
prawie ich poprawiania.
………………………………………..
podpis
Załączniki:
1. rysunek lub mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia
budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji,
określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów
budowlanych.
2. Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
i krzewów jeżeli nie złożyli odpowiednich podpisów pod wnioskiem.
3. Zgoda właściwego organu na realizację budowy.
4. 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,
b. przesadzenia drzewa lub krzewu jeżeli 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;
5. adres korespondencyjny jeżeli jest inny niż zamieszkania.

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana :
• w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;
• spółdzielnię mieszkaniową;
• wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością
wspólną zarządowi.

