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Koszalin, dnia ................................... 

Wnioskodawca(y): 

Imię i nazwisko/nazwa posiadacza nieruchomości: .......................................................................................................... 

Imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości: …………………………………………………..………………………………. 

Adres/siedziba posiadacza nieruchomości: .......................................................................................................................... 

Adres/siedziba właściciela nieruchomości: ………….…………………………………………………………………………………… 

Telefon (opcjonalnie): ................................................................................................................................................................... 

 

       Zarząd  Dróg i Transportu  Koszalinie 

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin 

          WNIOSEK 

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta 

Koszalina (oprócz działek będących własnością Gminy Miasta Koszalin) 

 

Zwracam(y) się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie: 

• drzew ....................... szt., o gatunkach i obwodach pni 1)   …………………………………………………………… 

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

• krzewów o gatunku z powierzchni 2) ....................... . m2, 

 

rosnących na terenie .................................................................................................................................................... 
(nr działki, obrębu, adres) 

Przewidywany termin zamierzonego usunięcia: .............................................................................................................. 

Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów: …………………...................................................................... 

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

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

Informuję, że usunięcie drzew (krzewów) jest/nie jest* związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

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

podpis(y) wnioskodawcy(ów) 

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością 
 

Ja, niżej podpisany(a) …………………………................................................................................................................................. 
                      (imię i nazwisko osoby (osób) występującej (występujących) z wnioskiem) 

 

zamieszkały(a) ……………………………............................................................................................................................................. 
(adres(y) 

oświadczam(y), że posiadam(y) prawo władania nieruchomością położoną przy ulicy 

................................................................................... w Koszalinie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako 

działka nr .......................... w obrębie ewidencyjnym nr ........................., wynikający z tytułu: 

1. własności 

2. współwłasności ........................................................................................................................................................................ 
                         (wskazanie współwłaścicieli - imię, nazwisko lub nazwa) 

3. użytkowania wieczystego 

4. inne 3) .......................................................................................................................................................................................... 

Art. 233 § 1 Kodeksu karnego: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 

6 miesięcy do lat 8. Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

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

podpis(y) wnioskodawcy(ów) 
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Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia 

na usunięcie drzewa lub krzewu 4) 

 

Ja, niżej podpisany(a) .................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby (osób) występującej (występujących) z wnioskiem) 

 

zamieszkały(a) .................................................................................................................................................................................. 
(adres(-y) 

oświadczam(y), że członkowie spółdzielni ….............................................................., właściciele budynków lub 

lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby, którym przysługują spółdzielcze własnościowe 

prawa do lokali / członkowie wspólnoty* ….............................................................. zostali poinformowani 

w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez …...................................................., o zamiarze złożenia wniosku 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew(a)/krzewów* z terenu dz. nr …..…….…. obr. …..……... 

przy ul. ……………………………………………..….................. w Koszalinie, z wyznaczeniem co najmniej 30-dniowego 

terminu na zgłaszanie uwag.  

W określonym powyżej terminie wpłynęły / nie wpłynęły uwagi*. 

 
Art. 233 § 1 Kodeksu karnego: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 

6 miesięcy do lat 8. Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

 

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

(pieczęć i podpis(y) wnioskodawcy(ów) 

  

 

 

 
W załączeniu: 

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 1994 r. - Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu  w odniesieniu do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. 

2. Projekt planu: 

  a) nasadzeń zastępczych lub 

  b) przesadzenia drzewa lub krzewu 

 - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz 

informacja o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie wykonania. 

3. Decyzja 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, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska. 

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. 

 

Uwagi: 

* Niepotrzebne skreślić 

1) obwód pni drzew w cm, mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo: 

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, 

b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa 

2)  powierzchnia pokryta krzewami (dł. x szer.= m2). 

 3) Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku dołącza się zgodę właściciela. 

4) Dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych – zgodnie z art. 83 ust. 4, 83b ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy 

     o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 r., poz. 1098). 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku 

(RODO) uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie ul. Połczyńska 24, 

75-815 Koszalin, tel: 94 311-80-60, e-mail: sekretariat@zdit-koszalin.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie jest Pani Alina Góral: 

tel: 94 311-80-69, e-mail: iod@zdit-koszalin.pl.  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na 

terenie miasta Koszalina (oprócz nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Koszalin). 

4. Podstawa prawna : Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 735), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1330). 

5. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie sprawy. 

6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przechowywane zgodnie z kategorią 

archiwalną B-5. 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo 

dostępu do swoich danych i ich sprostowania. 

8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (numer telefonu lub inne dane 

dobrowolnie podane) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje 

skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody. 

Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne 

z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami 

danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów powierzenia tj. podmiotom świadczącym usługi prawne, 

informatyczne, hostingowe, dostawcom oprogramowań, podmiotom upoważnionym do niszczenia 

dokumentów.  

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych 

z siedzibą w Warszawie. 

11. Ponadto informujemy, że w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie nie przetwarza się danych osobowych 

w trybie zautomatyzowanym oraz Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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