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

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 
drzewa 

Gatunek 
drzew/krzewów 

Obwód drzew 
mierzony na 
wysokości 

130cm/powierzch
nia krzewów 

Nr 
drzewa 

Gatunek 
drzew/krzewów 

Obwód drzew 
mierzony na 
wysokości 

130cm/ 
powierzchnia 

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 właściciela/ wszystkich współwłaścicieli 



Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością  

 

……...……………………………………….. 

       podpis właściciela/ wszystkich współwłaścicieli 

 

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. 

……………………………………….. 
      podpis właściciela/ wszystkich współwłaścicieli 

 
 

 

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 właściciela/ wszystkich współwłaścicieli 

 

 

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. 

 
 
Klauzula informacyjna w zakresie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew / krzewów lub podania o 

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów 
Zgodnie z rozporządzeniem 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" informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kościerzyna reprezentowany 

przez Wójta Gminy Kościerzyna z siedzibą w 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9 zwany dalej 

Administratorem.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować telefonicznie - tel.604-080-935 lub poprzez e-mail: 

inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody,  
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest 
obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji zadań wynikających z 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.  

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane 

innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z 

przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym 

obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną. Dane osobowe mogą być przekazywane 

do podmiotów, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 

przetwarzające).  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

7. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Podanie pozostałych 

danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku na podstawie przepisów prawa. Odmowa 

podania tych danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z 

przepisów prawa, w wypadku danych, których podstawą przetwarzania jest dobrowolnie 

wyrażona zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

9. Posiada Pani/Pan: 

- prawo dostępu do swoich danych - czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie 
przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,  
- prawo do sprostowania danych - czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, 
uległy zmianie lub zdezaktualizowały się, 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych - czyli ograniczenia przetwarzania danych 
wyłącznie do ich przechowywania, Pani/Pana dane osobowe nie podlegają 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy prawa.  

Wójt Gminy Kościerzyna 

 


