
............................................................   ....................................................... 
          (nazwisko i imiona wnioskodawców)      (data) 

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

............................................................ 
                           (adres zamieszkania)  

 

telefon …………………………………………………                     Wójt Gminy Nowa Karczma 

     WNIOSEK 

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

 

 

L.p. 

Gatunek drzew 

Gatunek krzewów 
Ilość 

sztuk 
drzew, pni 

Powierzchnia 

usuwanych 

krzewów [m2] 

Obwód pnia drzewa 
na wysokości 1,30 m 

     

     

     

     

     

     

 

Podać przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy 

usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej usunięcia. 

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

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

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

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

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

 

Oświadczam, że grunt nie stanowi lasu. …………….………………………………………… 

          podpis 

 

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością (w przypadku, gdy 

Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości)………………………………………….. 

          podpis 



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 odmową wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów 
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

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. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i 

krzewów jeżeli nie złożyli odpowiednich podpisów pod wnioskiem. 

3. W przypadku, gdy wniosek dotyczy wydania zezwolenia w związku z inwestycją do wniosku należy 

dołączyć zgodę 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, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w 

rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

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. 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; 

6. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, jeżeli zostało 

wydane; 

7. adres korespondencyjny jeżeli jest innych niż zamieszkania. 

 

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

                  podpis wnioskodawcy 

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. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1253502:part=a3p8&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1253578&full=1

