
 

Odrzywół. dnia …………………. 

 

 

 

WÓJT 

GMINY ODRZYWÓŁ 

 

WWNNIIOOSSEEKK  

OO  WWYYDDAANNIIEE  ZZEEZZWWOOLLEENNIIAA  NNAA  UUSSUUNNIIĘĘCCIIEE  DDRRZZEEWW  LLUUBB  KKRRZZEEWWÓÓWW  
Podstawa prawna: Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) 

 

WNIOSKODAWCA (posiadacz nieruchomości/właściciel/Spółdzielnia Mieszkaniowa/ Wspólnota mieszkaniowa, w której  właściciele 

lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi/Zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa/  Właściciel urządzeń o 

których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego 8) *- właściwe zakreślić. 
(UWAGA: Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem nieruchomości o 
nieuregulowanym stanie prawnym, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela na usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów. W 
przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli). 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI 

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa  
 
……………………………………………………………………………………………............………. 
 
……………………………………………………………………………………………............………. 
 

Adres …………………………………………………………………..…...……………........……. 

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

Telefon …………………………………………………………………………………..…………… 

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa  
 
……………………………………………………………………………………………............………. 
 
……………………………………………………………………………………………............………. 
 

Adres …………………………………………………………………..…...……………........……. 

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

Telefon …………………………………………………………………………………..…………… 

PEŁNOMOCNIK (UWAGA: jeżeli został ustanowiony pełnomocnik do wniosku dołączyć pełnomocnictwo) 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….………………...……...…… 

 

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………......……. 

 

Telefon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 

OŚWIADCZENIE (* właściwe zakreślić) 

Oświadczam, że jako wnioskodawca: 
1) jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą   TAK /NIE* 
2) ubiegam się o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów na cele związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej   TAK /NIE* 

OZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY 
 

Teren położony w …………………………………………………………………...…..……przy ul. …………………………………..………………………..….……………….……..………… 

 

Obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr …………………….…….……. obręb ………………………..….……… 

 

MIEJSCE, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY 
(Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów. Np. tereny mieszkaniowe, przemysłowe, rolne, drogi) 

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

 

PRZYCZYNA USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW ORAZ WSKAZANIE, CZY USUNIĘCIE WYNIKA Z CELU 
ZWIĄZANEGO Z PROWADZENIEM DIZAŁALNOŚCI GOSPDOARCZEJ (Podać przyczynę) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………...….. 
 

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

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

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



OZNACZENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA 
Dla każdego drzewa należy podać obwód pnia zmierzony na wysokości 130cm od powierzchni gruntu.  
Jeżeli drzewo posiada kilka pni- obwód każdego z tych pni, 
Jeżeli nie posiada pnia- obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa 
 W razie zamiaru wycięcia /przesadzenia większej ilości drzew ich wykaz należy sporządzić w postaci osobnego załącznika do wniosku. 

Lp Gatunek Obwód (cm) Lp Gatunek Obwód (cm) 

1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   10   

 

Razem ……......... sztuk drzew wyżej podanych gatunków. 
 

OZNACZENIE KRZEWÓW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA 
W razie zamiaru wycięcia /przesadzenia większej ilości krzewów ich wykaz należy sporządzić w postaci osobnego załącznika do wniosku. 

Lp Gatunek Pow. w m2 Lp Gatunek Pow. w m2 

1   5   

2   6   

3   7   

4   8   

 

Razem …….…. sztuk krzewów zajmujących łącznie powierzchnię ………..…m
2
 wyżej podanych gatunków. 

 

TERMIN ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW 
(Określić ostateczną datę ważności wydanej decyzji, do której zostaną usunięte drzewa lub krzewy) 

 

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

TERMIN PRZESADZENIA LUB NASADZENIA  NOWYCH DRZEW LUB KRZEWÓW 
(Określić przybliżoną datę w przypadku gdyby decyzja o usunięciu drzew lub krzewów była uzależniona od przesadzenia lub zastąpienia ich innymi 
drzewami lub krzewami) 

 

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

PODPIS WNIOSKODAWCY  
(Imię i nazwisko) 
 
 
 
 
 
 

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

Załączniki (zakreślić odpowiednie): 
1. Pisemna zgoda właściciela na usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów w przypadku, 

gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym lub oświadczenie 
o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 

2. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność. 
3. Pisemna zgoda właściciela /właścicieli sąsiedniej działki w przypadku, gdy drzewa lub krzewy rosną  

na granicy nieruchomości. 
4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 
5. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o 

posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego. 
6. W razie zamiaru wycięcia/przesadzenia większej ilości drzew/krzewów, ich wykaz należy sporządzić 

w postaci osobnego załącznika do wniosku. 
7. rysunek, mapę 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; 

8.  projekt planu: 
a) 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 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub 

b) 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; 

9. 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; 

10. 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. 
 

Oświadczenia, o których mowa w/w, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań. 
 

 

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OŚWIADCZENIE  

O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOSCIĄ 

 

Ja, niżej podpisany (a)
   

 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów) 

 

zamieszkały (a)  

 

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

   (adres)
 

oświadczam, że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomości położoną                              

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

działka(i) nr .............................................................. w obrębie ewidencyjnym 

.......................................................... wynikający z prawa: 

a.   własności; 

 

b.  współwłasności: 

 

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

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

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

(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres i wskazanie przysługujących udziałów ) 

 

c. użytkowania wieczystego 

d. inne (dzierżawca, najemca) 

…………………………………………………………………………………………………

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

(wskazać rodzaj dokumentu potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością – umowa najmu, umowa dzierżawy) 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych zamieszczonych powyżej. 

 

 

 

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

             (miejscowość, data)            (podpis (y))  

 
 

 

 


