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………………………………………………..                                                                                            Kutno dn.  ………………….. 
          ( imię i nazwisko/nazwa instytucji) 

……………………………………………….. 
              ( adres zamieszkania/ siedziby ) 

………………………………………………. 
 

STAROSTA KUTNOWSKI 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów * 

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  

Wnioskodawca : 

Imię  i  nazwisko /  nazwa instytucji * : 

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

Telefon : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Właściciel   nieruchomości, na której rosną drzewa / krzewy * (albo właściciel urządzeń, o których mowa                                  
w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego): 

Imię i nazwisko  / nazwa instytucji * : 

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

Adres : …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

1. Miejsce / oznaczenie terenu,  na którym rosną drzewa / krzewy * (wg. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów, aktualnego sposobu korzystania                                             

z nieruchomości: np. działka budowlana, nieużytki, park, zieleniec, pas drogowy drogi publicznej – 

numer drogi gminnej i relacja, użytki rolne, … inne): 

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

przy ul. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

obejmujący nieruchomość/ci oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr : 

………………………………………………………………………………. Obręb …………………………………………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kategoria drogi, zaznaczyć właściwe: publiczna / niepubliczna * 

2. Oznaczenie drzew / krzewów *  przeznaczonych do usunięcia : 

….…… sztuk drzew o obwodach  mierzonych na wysokości 130 cm niżej podanych gatunków ( w przypadku gdy 

na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, nie posiada pnia- obwód pnia 

bezpośrednio poniżej korony drzewa) 
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 ……... m2 powierzchni  krzewów  niżej podanych gatunków  

Lp. nazwa gatunku obwód 
pnia  
(cm) 

powierzchnia 
(m2) 

Lp. nazwa gatunku obwód 
pnia 
 (cm)  

powierzchnia 
(m2) 

1    9    

2    10    

3    11    

4    12    

5    13    

6    14    

7    15    

8    16    

 
3. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew / krzewów *:  

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

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

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

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

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

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

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

4. Przyczyną usunięcia drzew/krzewów * jest / nie jest * realizacja inwestycji wymagającej uzyskania 

pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę* 

5. Usunięcie wnioskowanych drzew /krzewów * nastąpi w terminie do : 

…………………………………………………………………… 

6. Informacja, czy usunięcie drzew / krzewów* jest związane z prowadzeniem działalności                         

gospodarczej  TAK / NIE* 

7. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 

 (art. 233 kodeku karnego), że: 
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- posiadam /  nie posiadam* tytuł prawny do władania przedmiotową nieruchomością, na której 

rosną wnioskowane do usunięcia drzewa / krzewy * (wpisać jaki: własność, dzierżawa, zarząd, trwały 

zarząd oraz inne dające się udokumentować)                                                                                       

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

- posiadam / nie posiadam* prawo własności urządzeń, o których mowa w art. 49  § 1 Kodeksu 

cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, których funkcjonowaniu zagrażają 

wnioskowane do usunięcia drzewa /krzewy * (wypełnia tylko właściciel ww. urządzeń!!!). 

9.  Projekt planu nasadzeń zastępczych 

Planowane wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z usunięciem drzew / krzewów * 

□ planuję wykonanie  

□ nie planuję wykonania 

Powód niewykonania nasadzeń: 

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

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

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

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

planowane nasadzenie: 

- drzew w liczbie …………… (nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew) 

- krzewów na powierzchni …………… (nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów) 

- miejsce wykonania …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- nazwa gatunku lub odmiana ……………………………………………………………………………………………………… 

- planowany termin wykonania …………………………………………………………………………………………………… 

Zgodnie z dołączonym projektem planu nasadzeń zastępczych 

 

                                                                                           ………………………………………………………. 
                                                                                                                                  (pieczęć, podpis Wnioskodawcy)  
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Wymagane załączniki do wniosku: 

 

1. Rysunek, mapa 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, z zaznaczonymi drzewami i krzewami do usunięcia.  

2. Projekt planu: 

- 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 2001r.- Prawo ochrony środowiska  lub 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. 

3. 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. ( TAK / NIE )* 

4. 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. ( TAK / NIE )* 

5. Kserokopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. ( TAK / NIE )* 

6. Jeżeli posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela 

działki ( oryginał) na usunięcie drzew lub krzewów z jego terenu. ( TAK / NIE )* 

 
 

 Niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych 

osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:  

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest 

Powiat Kutnowski,  

 

siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146 

Kontakt: tel: 24/ 355-47-80, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu 

 

Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu 

oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. 

Zarząd Powiatu – organ wykonawczy. 

Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny. 

 

mailto:starostwo@powiatkutno.eu
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2. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować się za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej wskazany 

adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. 

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami 

prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa. 

5. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ 

krzewów tj. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

6. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych 

osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego 

z ustaw wskazanych w pkt. 5 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym 

okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa. 

W przypadku w/w zezwoleń  – 5 lat (BE5). 

8. Przewidywani odbiorcy danych:  

a) Wójt/ Burmistrz Gminy/ Prezydent Miasta, 

b) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

c) Wojewódzki Konserwator Zabytków, 

d) upoważnieni pracownicy Administratora, 

e) użytkownicy strony https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640 , której 

administratorem jest Minister Klimatu, 

f) użytkownicy strony https://bip.powiatkutno.eu/ , 
g) podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. w zakresie obsługi 

informatycznej lub obsługi prawnej. 
9. Każda osoba, ma prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

b) otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO, 

c) usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych - chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wydania zezwolenia. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą ……………………………………… 

                                                     (data, podpis) 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
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