
U R Z Ą D   G M I N Y   S U L Ę C Z Y N O

ul. Kaszubska 26,  83-320  Sulęczyno
tel/fax. /058/ 685-63-63, 685-63-98 

www.suleczyno.pl    sekretariat@ug.suleczyno.pl 

…………………………………………………..              ……………………..……,  dn. ……………….

…………………………………………………..         (miejscowość i data)

…………………………………………………..

        DANE WNIOSKODAWCY 

         (imię i nazwisko, adres)

Wójt Gminy Sulęczyno
ul. Kaszubska 26
83-320 Sulęczyno

Wniosek o wyrażenie zgody na usunięcie drzewa/krzewu*

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na wycinkę poniżej podanych gatunków drzew:
1. …………………………… szt. ……obwód pnia drzewa w cm ……………..
2. …………………………… szt. ……obwód pnia drzewa w cm ……………..
3. …………………………… szt. ……obwód pnia drzewa w cm ……………..
4. …………………………… szt. ……obwód pnia drzewa w cm ……………..
5. …………………………… szt. ……obwód pnia drzewa w cm ……………..

i  zakrzewień  z  gatunku:  ……………………………….  o  powierzchni  …………………..
z terenu działki nr ……...………. położonej w miejscowości ………………………………… i oświadczam
pod rygorem odpowiedzialności karnej, że jestem właścicielem/ użytkownikiem* gruntu, na
którym rosną drzewa/krzewy* wnioskowane do usunięcia. Przeznaczenie terenu, na którym
rosną drzewa (zakrzewienia)…………….………………........................................................................

Wniosek uzasadniam tym, że ……………………….…………………………………………………………………….....

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

………………………………….………………………………………….

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

Drzewa (zakrzewienia)* zamierzam usunąć w terminie do dnia ……………………………………………..

Planuję / nie planuję* wykonać nasadzenia rekompensacyjne na terenie działki nr ……………….

 

……………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Wniosek  został  opracowany  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)  2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. – tzw. „RODO”
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Załączniki: 
1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do władania terenem przez Wnioskodawcę. 

Pouczenie:
1. Obwód drzewa należy mierzyć na wysokości  130 cm, jeśli  pień drzewa rozwidla  się na wysokości  poniżej  

130 cm., każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo. 
2. Z wnioskiem o usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może wystąpić posiadacz nieruchomości.

Jeżeli  posiadacz  nieruchomości  nie jest  właścicielem do wniosku dołączyć należy zgodę jego właściciela  lub
współwłaścicieli. 

3. Władający nieruchomością ponosi opłaty za usuniecie drzew i krzewów – opłaty za gospodarcze korzystanie ze
środowiska zgodnie z art. 84 ustawy o ochronie przyrody. Nie pobiera się opłat w przypadkach określonych w
art. 86 w/w ustawy. 

4. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów
budowlanych istniejących lub budowlanych na tej nieruchomości. 

5. Opłata skarbowa: Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku
o opłacie skarbowej.  

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)
2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu
przysługiwały  określone  poniżej  prawa  związane  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przez  Gminę
Sulęczyno.

1. Administratorem danych osobowych jest GMINA SULĘCZYNO z siedzibą w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-
320 Sulęczyno, info@bip.suleczyno.pl;

2. W Gminie Sulęczyno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod
adresem e-mail: ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
związanego m.in. sporządzeniem protokołu oględzin lub wydaniem decyzji dot. wycinki drzew

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

5. Dane  osobowe  przetwarzane  są  zgodnie  z  art.  6  ust.  c  rozporządzenie  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  
o ochronie danych

6. Odbiorcą  danych  osobowych  będą  tylko  podmioty  uprawnione  do  odbioru  Pani/Pana  danych,  w  tym
państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

7. Administrator  nie  zamierza  przekazywać  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej;

8. Dane osobowe będą  przetwarzane na  podstawie  przepisów prawa,  przez  okres  niezbędny do realizacji
celów  przetwarzania  wskazanych  w  pkt  3,  lecz  nie  krócej  niż  okres  wskazany  w  przepisach  
o archiwizacji. 

9. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

Wniosek  został  opracowany  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)  2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. – tzw. „RODO”
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10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

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

……………………………………………….
         podpis wnioskodawcy 
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