
                                                                                          
 

Wójt Gminy 
Kocierzew Południowy 

  

  
WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 
 

WNIOSKODAWCA  
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku załącza pisemną zgodę właściciela na usunięcie wnioskowanych 
drzew lub krzewów. 
Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę 
mieszkaniową, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownika wieczystego i posiadacza nieruchomości o 
nieuregulowanym stanie prawnym.                                                                                                 

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa, adres/siedziba, telefon kontaktowy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WSPÓŁWŁAŚCICIELE 
Jeżeli nieruchomość na której rosną planowane do usunięcia drzewa stanowi współwłasność, należy podać imię, nazwisko oraz 
adresy każdego z nich. 

 

OZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY 

 
Teren położony w miejscowości ………………………………………..…..………………… 

Obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako  
działka nr ………….…………….. obręb ………………………………………………………………………. 

działka nr ………….…………….. obręb ………………………………………………………………………. 

działka nr ………….…………….. obręb ………………………………………………………………………. 

OŚWIADCZENIA 
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k. za składanie 
fałszywych zeznań, że jako wnioskodawca 

posiadam aktualny tytuł prawny do władania nieruchomością na której znajdują się planowane do usunięcia 
drzewa lub krzewy na podstawie: 

• Umowy ………………………………………………………………….. z dnia……………………………………………………….., 

• Księgi Wieczystej ……………………………………………………………………………………………………………………….., 

• Aktu notarialnego ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………….                                                 …………………….…………………………………………………………. 
                (data)                                                                                                             (podpis) 



Ubiegam się o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów na cele związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

TAK NIE 

PRZYCZYNA USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW 

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

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

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

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

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

OZNACZENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA 
Dla każdego drzewa należy podać obwód pnia zmierzony na wysokości 130cm, 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 

Lp. Gatunek Obwód (cm) Lp. Gatunek Obwód (cm) 

1   9   

2   10   

3   11   

4   12   

5   13   

6   14   

7   15   

8   16   

OZNACZENIE KRZEWÓW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA 

Lp. Gatunek Pow. w m2 Lp. Gatunek Pow. w m2 

1   2   

TERMIN ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW 
 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY 

 
 
 

 

 

Załączniki do wniosku (zaznaczyć właściwe): 
1. Pisemna zgoda właściciela na usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów w przypadku gdy jest wymagana. 
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 

przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla 
którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została 
przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie. 

3. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 
pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane. 

4. W przypadku wnioskowanego usunięcia drzew lub krzewów z przyczyn wynikających  
z planowanych inwestycji budowlanych - kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz kopia projektu zagospodarowania działki. 

5. Inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Uwaga:  
Zgodnie z art. 64. § 2. K.p.a., jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, 

wnoszący zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków 
spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. 



 

Załącznik nr 1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do 
granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej 
nieruchomości. 
 
 

DATA SPORZĄDZENIA PODPIS SPORZĄDZAJĄCEGO 

  

 



Załącznik nr 2. 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, stanowiących kompensacje przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy 

b) przesadzenia drzewa lub krzewu- jeśli są planowane. 
Proszę podać: 
- liczbę, 
- gatunek lub odmianę drzew i krzewów, 
- miejsce nasadzeń, 
- planowany termin nasadzeń. 
 

 
 

DATA SPORZĄDZENIA PODPIS SPORZĄDZAJĄCEGO 

  



 

 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że: 
Informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt  Gminy w Kocierzewie Południowym, zwany dalej 

Administratorem. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Magdalena Kuszmider, e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

realizacji obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. , 

poz. 1614) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy. 

3) podanie danych Pani/Pana jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z 
przepisami prawa 

4) 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 Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że 

ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.  

• przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,  

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

• przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby 

fizycznej; 

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora. 

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/ustawowym/warunkiem zawarcia 

umowy/i/lub warunkiem wszczęcia postępowania, a ich niepodanie będzie skutkowało: 

pozostawieniem wiosku/podania bez rozpatrzenia.   

6) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym. 

 
Oświadczam, iż powyższą informację przyjąłem/łam do wiadomości 

 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 (data i podpis) 

 


