
 

  …………………..................................................... roku 

                           (miejscowość, data) 

 

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

          

(Imię i nazwisko właściciela/i nieruchomości) 

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

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

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

(adres zamieszkania) 

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

(nr telefonu do kontaktu) 

  

Wójt Gminy Nowa Karczma  

ul. Kościerska 9 

83-404 Nowa Karczma  

 

ZGŁOSZENIE  

 

zamiaru usunięcia drzewa /drzew: 
 

Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j Dz. U z 2020 r,. poz. 55, ze  

zm.) zgłaszam zamiar usunięcia: drzewa/drzew rosnącego/rosnących na nieruchomościach stanowiących własność 

osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej: 

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

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

 

na terenie działki położonej w............................................................................................................................ 

nr ewid. działki/działek ………………………… obręb ewid. ………………………………………………………..  

Pouczenie: do usunięcia drzewa/drzew można przystąpić jeżeli w terminie 14 dni od dnia oględzin, Wójt Gminy Nowa Karczma nie 

wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin. Organ może z urzędu przed 

upływem terminu 14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość 

wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa/drzew. 

 

Wnioskuję o wydanie zaświadczenia 

 zaświadczenie (za wydanie zaświadczenia – opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej  

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827.), opłata na konto: Gminy Nowa Karczma ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma, Bank 

Spółdzielczy Starogard Gdański nr 63 8340 0001 0100 1717 2000 0002)   

 bez zaświadczenia  

 

 

Do zgłoszenia należy dołączyć: 

 1.Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości  

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowa Karczma 83-404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@nowakarczma.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) oraz Art. 6 ust. 1 lit. c (Dz.U.2018.0.142 ze zm. - Ustawa z dnia 8 grudnia 2017r. o ochronie przyrody) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w 

przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować sprzeciwem organu do zgłoszenia zamiaru 

usunięcia drzewa  

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

.………………………………........................................................... 
(podpis właściciela/i nieruchomości) 

 

 

Uwaga: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew należy dokonać w sytuacji kiedy obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm 

przekracza: 

a)      80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 

b)      65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

c)      50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 


