
………….…………………………… 
                                                        Data i miejscowość 

Imię i nazwisko......................................................... 
 
Adres………….........................................................  
 
Tel:............................................................................ 

 

            Wójt Gminy Klukowo 
 

 
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/krzewów  

 
Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na wycinkę poniżej podanych gatunków drzew: 

Lp Gatunek drzewa Ilość Obwód pnia drzewa 

mierzony na wysokości  
5 cm od gruntu 

1.    

2.    

 
rosnących na gruncie o nr działki....................................................................................................................... 

położonej w obrębie........................................................................................................................................... 

UZASADNIENIE 

( Należy napisać z jakiego powodu wnioskuje się o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew-a lub krzewu-ów ) 

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

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

Oświadczam że jestem /władającym, posiadaczem, właścicielem, użytkownikiem wieczystym*/w stosunku do gruntu na którym 
rośnie wnioskowane do wycinki drzewo-a lub krzew-y.  

*- niepotrzebne skreślić                  
 

Do wniosku załączam: 
□  rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości  
□  zgodę współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem)  
□ pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis poświadczony  
za zgodność z oryginałem – urzędowo bądź notarialnie);  
□  dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł 
                                                            

 
                                                                     ______________________________________________________ 
                                                                                                            ( data, czytelny podpis) 

 
Pouczenie: 
1)Pełnomocnikiem  strony  w  postępowaniu  administracyjnym  może  być  wyłącznie  osoba  fizyczna  posiadająca zdolność  do  
czynności  prawnych.  Pełnomocnictwo  powinno  być  udzielone  na  piśmie,  w formie  dokumentu elektronicznego  lub  
zgłoszone  do  protokołu.  Pełnomocnictwo  w  formie  dokumentu  elektronicznego  powinno być  uwierzytelnione  za  pomocą  
mechanizmów  określonych  w  art.  20a  ust.  1  albo  2  ustawy  z  dnia  17  lutego 2005 r.  o  informatyzacji  działalności  
podmiotów realizujących  zadania publiczne.  Pełnomocnik  dołącza  do akt oryginał  lub  urzędowo  poświadczony  odpis  
pełnomocnictwa  (art.  33  §  1,  2,  2a,  3  ustawy  z  dnia  14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).  
2) Organ prowadzący sprawę w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia: nazwy 
gatunku drzewa; obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: - posiada kilka pni – 
obwodu każdego z tych pni, - nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.  
3) Po  dokonaniu  oględzin  organ  w  terminie  14  dni  od  dnia  oględzin  może  w  drodze  decyzji  administracyjnej, wnieść 
sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.  
4) Organ  może  przed  upływem  terminu  14  dni,  wydać  zaświadczenie  o  braku  podstaw  do  wniesienia  sprzeciwu.  
Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.  
5) W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić 
po dokonaniu ponownego zgłoszenia.  
6) Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin drzewa wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie  
ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane,  a  budowa  ta  ma  związek  z  prowadzeniem działalności gospodarczej 
i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając  dane  ustalone  na  
podstawie  oględzin,  nakłada  na  właściciela  nieruchomości,  w  drodze  decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty 
za usunięcie drzewa. 

 
 



 Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: 
1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Klukowo jest Wójt 

Gminy Klukowo z siedzibą w Klukowie, 18-214 ul. Mazowiecka 14, 
2. W sprawach związanych z moimi danymi mogę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-

mail: iod@klukowo.pl  
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku w zakresie wydania zezwolenia na 

usunięcie drzew lub krzewów (podstawa prawna: art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody –tekst 
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 142, zezm.) 

4. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie ustawowo określonych uprawnień i 
obowiązków Urzędu związanych z wykonywaniem czynności, podanie danych osobowych jest 
dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych Urząd zmuszony jest odmówić obsługi 
Klienta. 

5. Dane mogą być udostępnianie innym organom administracji publicznej oraz podmiotom realizującym 
zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w celu i zakresie 
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także innym podmiotom, które na 
podstawie umów zawartych z Gminą Klukowo przetwarzają dane dla których Administratorem jest 
Wójt Gminy Klukowo. 

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a następnie 
przez okres i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 

7. Ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

8. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody 
na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

9. Mam także prawo do przenoszenia danych. 
10. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
 
 
 
                                            ______________________________________________________ 
                                                                                           ( data, czytelny podpis) 

mailto:iod@klukowo.pl

