
*W wypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością wymagane są podpisy współwłaścicieli, natomiast  
w przypadku dzierżawy lub innej formy użytkowania podpis właściciela. 

………………………………………….      ………………………………………… 
(miejscowość, data) 

…………………………………………. 
                              (imię i nazwisko) 

…………………………………………. 

…………………………………………. 
                                       (adres) 

………………………………………… 
                                    (telefon) 

 

W N I O S E K 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez posiadacza 

nieruchomości 
 
 

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza i właściciela nieruchomości  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
2. Tytuł prawny władania nieruchomością oraz obręb i numer działki zgodny  

z ewidencją gruntów 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
3. Ilość drzew w poszczególnych gatunkach (należy podać dwuczłonową nazwę gatunku) 

z podaniem obwodów pni mierzonych na wysokości 130 cm 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
4. Ilość krzewów (wielkość powierzchni w m2) z podaniem gatunku  

Wójt Gminy Santok 
Ul. Gorzowska 59 
66-431 Santok 



*W wypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością wymagane są podpisy współwłaścicieli, natomiast  
w przypadku dzierżawy lub innej formy użytkowania podpis właściciela. 

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

5. Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

6. Przyczyna oraz termin zamierzonego usunięcia drzew/krzewów  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Załączniki: 

1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic 
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowlanych na tej 
nieruchomości. 

2. Oświadczenia współwłaścicieli nieruchomości wyrażające zgodę na dokonanie 
usunięcia drzew. 

 
 
………………………………….    …………………………………… 

(podpis wnioskodawcy)          (podpis współwłaściciela lub właściciela)* 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) 
informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Santok z siedzibą w Santoku (66-431) przy ulicy Gorzowskiej 
59.  Z administratorem można skontaktować się mailowo: urzad@santok.pl lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: 
inspektor@santok.pl.   
Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 
lub krzewów, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty 
upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem 
danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie 
internetowej: www.santok.pl  w zakładce „RODO”. 

 


