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Wałcz, dnia ………………………… 

 

.......................................................... 
( imię i nazwisko/ nazwa właściciela, posiadacza nieruchomości) 

 

........................................................... 
 ( adres właściciela, posiadacza nieruchomości) 

 

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

Starosta Wałecki 

ul. Dąbrowskiego 17 

78-600 Wałcz 
 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

 

Na podstawie art. 90 ust. 1, w związku z art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie 

przyrody (Dz.U. z 2018r., poz. 142, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na 

usunięcie niżej wymienionych drzew (krzewów): 

 

1)
  obwód pnia drzewa mierzony 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. 

 

Jeżeli drzewo posiada kilka pni w rubryce UWAGI należy podać adnotację, które z obwodów pni składają się na jedno drzewo. 

Jeżeli drzewo nie posiada pnia w rubryce UWAGI  należy podać adnotację „nie posiada pnia”. 

 

 

Lp. Gatunek 
Lokalizacja, miejscowość  

i nr działki 

Obwód pnia na wysokości  

130 cm1), 

powierzchnia krzewów 

[m2] 

Czy usunięcie drzewa, 

(krzewu) wynika z celu 

związanego z 

prowadzeniem 

działalności 

gospodarczej 

Tak/ Nie 

 

UWAGI 

 

1. 

 

     

 

2. 

     

 

3. 

     

 

4. 

     

 

5. 

     

 

6. 

     

 

7. 

     

 

8. 

     

 

9. 
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OŚWIADCZENIE ¹: 

 Oświadczam, iż posiadam prawo władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów  

i budynków jako działka(i) nr …………………………………, w obrębie ewidencyjnym 

………………………………………, wynikające z tytułu: 

□   własności 

□   współwłasności (należy wskazać współwłaścicieli) ………………………………………....................... 

□   trwałego zarządu 

□  inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

Niniejsze oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

 

OŚWIADCZENIE ²: 

 Oświadczam, iż posiadam prawo własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu 

cywilnego, którym funkcjonowaniu zagrażają wymienione wyżej drzewa lub krzewy. 

 

Niniejsze oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

 

¹, ² - właściwe oświadczenie wypełnić 
  
 

 

TERMIN WYKONANIA PRAC: 

Drzewa  (krzewy) zostaną usunięte w terminie do ……………………………………………………… 

 

 

PRZYCZYNA USUNIĘCIA DRZEWA, KRZEWU: 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

.................................................................................................................................................................................... 
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Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 

 

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

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(zwanym dalej: „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. 

Dąbrowskiego 17. 

2.  Informuje się, że został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych. Niżej wskazuje 

się jego dane kontaktowe. e-mail: zk@powiatwalecki.pl telefon: 67 250 84 29 

3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew lub krzewów. Dane przetwarzane są w granicach zakreślonych wyżej ustawą 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz aktami wykonawczymi wydanymi na 

podstawie tej ustawy, a także ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.). 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, 

w tym w szczególności na podstawie aktów prawnych wskazanych w pkt 3. 

5.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z 

późn. zm.) oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

6. Osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

8.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania tych 

danych będzie niemożliwość realizacji złożonego wniosku. 

9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. 

10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku ze złożonym 

wnioskiem. 

11.  Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec 

nich profilowania. 

 

 

……………………………… 

              (podpis) 
 

ZAŁĄCZNIKI (niepotrzebne skreślić): 

1) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

2) dokumentacja zdjęciowa; 

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu 

informacji,  

o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody; 

4) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia 

budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla 

której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane – określające 

usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 

istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości; 

5) 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 kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu 

art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska lub 

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 
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miejscu i planowanym terminie ich wykonania; 

6) 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 ustawa 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; 

7) 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; 

8) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę bądź kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót 

budowlanych; 

9) inne……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

UWAGA: 

- zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków 

wydaje wojewódzki konserwator zabytków 
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Wałcz, dnia ………………….. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:  

numer telefonu: ………………………………………… 

adres e-mail: …………………………………………… 

oraz kontaktowania się ze mną za ich pomocą, w celu realizacji złożonego wniosku. 

 

 

 

Wiem, że: 

 Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. 

Dąbrowskiego 17. 

 Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: zk@powiatwalecki.pl , tel. 67 250 

84 29. 

 Podane dane będą przetwarzane w celu ułatwienia kontaktu w związku z realizacją złożonego 

wniosku. 

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji złożonego wniosku lub cofnięcia 

niniejszej zgody. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  posiadam prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

 Posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

 Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w zakresie wyrażonej zgody. 

 Podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 

 Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych  

 Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich 

stosowane profilowanie. 

 

 

…………………………………… 

             podpis 


