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.....................................................    Data, ........................................... 

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

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

(imię, nazwisko, adres wnioskodawcy/ów) 

nr telefonu ……….…………….. 

rodzaj wnioskodawcy: 

osoba fizyczna 

podmiot będący przedsiębiorcą lub osobą prawną 

…………………………………. 

tytuł prawny do nieruchomości          

 

    do Urzędu Gminy Kodrąb 
                

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

 
 

Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie:………………………………………………….. 

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

(ilość sztuk, nazwa gatunku drzewa lub krzewu) 

 

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

 

....................................................................................................................................................... 
obwód pnia drzewa wnioskowanego do usunięcia, zmierzone na wysokości 130 cm, a w przypadku 

gdy na tej wysokości drzewo: 

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni 

b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa 

 

…................................................................................................................................................... 
      (powierzchnia zajęta przez krzew wnioskowany do usunięcia w m2) 

 

…..………………………………………………………………………………………………. 
     lokalizacja  (numer geodezyjny działki, obręb, miejscowość) 

 

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

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

 

…………………………………………………………………………………………………. 
(przyczyna, cel usunięcia) 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
(termin końcowy do którego mają zostać usunięte drzewa lub krzewu) 

 

 
 

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

Wypełnić stronę na odwrocie              czytelny podpis wnioskodawcy/-ów 

 



 2 

 

Oświadczenia: 

 

Ja niżej podpisany(-a) uprzedzony (-a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu 

karnego za składanie fałszywych zeznań: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód  

w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”  

oświadczam, że: 

posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością z której ma zostać usunięte 

drzewo/a (krzew/y) objęte treścią niniejszego wniosku 
 

 

          ……….……………..……………………………. 

                 czytelny podpis wnioskodawcy/-ów 
 

przy usuwaniu drzew/a (krzewu/ów) objętych wnioskiem, zostaną zachowane warunki 

bezpieczeństwa dla osób i mienia, a w przypadku zaistnienia szkody, jestem świadom 

ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach określonych w kodeksie 

cywilnym 
 

           ……….……………..……………………………. 

                 czytelny podpis wnioskodawcy/-ów 

 

stosunki graniczne nieruchomości z której mają zostać usunięte drzewo/a (krzew/y)                            

są uregulowane,   nie są uregulowane    oraz że   toczy się,     nie toczy się  

postępowanie jej dotyczące  

 

      ………………………………………………………. 

                 czytelny podpis wnioskodawcy/-ów 
 

na nieruchomości z której mają zostać usunięte drzewa (krzewy) występują,                         

nie występują mogące być objęte ochroną gatunki zwierząt, roślin i grzybów, a usunięcie 

drzew (krzewów) wpłynie,      nie wpłynie  w istotny sposób na środowisko przyrodnicze   

 

 

        ……………………………………………………… 

                 czytelny podpis wnioskodawcy/-ów 

 

 

Załącznik do wniosku: 

 
1. Zgoda właściciela nieruchomości w przypadku gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości 

na której rosną drzewa ( krzewy ). 

2. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości, 

odległość drzew lub krzewów od granic. 

3. Rysunek lub mapa określająca planowane nasadzenia zastępcze, rozumiane jako posadzenie 

drzewa lub krzewów w ilości nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew o powierzchni nie 

mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów wraz z informacją o liczbie, gatunku lub 

odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania. 

4. W  przypadku gdy drzewo (krzew) rośnie w granicy wymagana jest pisemna zgoda sąsiada.  

 
 niewłaściwe skreślić 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi  

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO, informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kodrąb z siedzibą w Kodrębie,  

ul. Niepodległości 7, tel. 44 681 93 25, adres email: sekretariat@gminakodrab.pl; 

2) Z inspektorem ochrony danych Pani/Pan można się skontaktować pisząc na adres email 

iod@gminakodrab.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze; 

w szczególności wynikającego z art. 83 b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych 

osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana danych osobowych; 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych   

w pkt 3, a po tym czasie przez 5 lat po zakończeniu oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach, rozporządzenie  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6) Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych przezeń danych osobowych;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;  

 

 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; 

8)   Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

 

…………………………………… 
podpis 
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