
…………………………………….                                     …………………………………… 
imię i nazwisko, nazwa firmy                                                                                      miejscowość,  data 

……………………………………. 
adres zamieszkania, siedziba 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
nr. telefonu 

WÓJT GMINY 

Opinogóra Górna 

 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

 

 Proszę o wydanie, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 poz. 1651, z późn. zm.) zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów rosnących na terenie nieruchomości położonej w miejscowości 

………………………………………………………..… na działce nr ……………………….. 

do której posiadam tytuł prawny (wymienić jaki) ………………………………………………... 

1. Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia (dla każdego drzewa należy 

podać obwód pnia zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. Jeżeli drzewo ma kilka pni, 

należy wpisać obwód każdego pnia) 

Lp. Gatunek 
Drzewa – obwód pnia 

Krzewy – powierzchnia w m
2
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa/krzewy ……………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

3. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew/krzewów ………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

4. Planowany termin usunięcia drzew/krzewów …………………………………………. 

 

 

…………………………………….. 
Podpis wnioskodawcy 
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ZAŁ�CZNIKI DO WNIOSKU:

1. O�wiadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomo�ci� albo o�wiadczenie o 

posiadanym prawie własno�ci urz�dze�, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego

2. Pisemna zgoda wła�ciciela na usuni�cie wnioskowanych drzew lub krzewów w przypadku, gdy 

posiadacz nieruchomo�ci nie jest wła�cicielem lub u�ytkownikiem wieczystym. 

3. Pisemna zgoda wszystkich współwła�cicieli w przypadku, gdy nieruchomo�� stanowi współwłasno��. 

4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 

5. W przypadku wnioskowanego usuni�cia drzew lub krzewów z przyczyn wynikaj�cych z planowanych 

inwestycji budowlanych – kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz kopia projektu zagospodarowania działki. 

6. Rysunek lub mapa okre�laj�ca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomo�ci i 

obiektów budowlanych istniej�cych lub budowanych na tej nieruchomo�ci. 

7. Rysunek lub map� okre�laj�c� planowane nasadzenia zast�pcze, rozumiane jako posadzenie drzew lub 

krzewów w liczbie nie mniejszej ni� liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej ni�

powierzchnia usuwanych krzewów, stanowi�cych kompensacj� przyrodnicz� za usuwane drzewa i 

krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska  

8. Przesadzenia drzewa lub krzewu– je�eli s� planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu 

zagospodarowania działki lub terenu oraz informacj� o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub 

krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania; 

Zgodnie z art. 64 § 2 K.p.a. je�eli podanie nie czyni zado�� innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, 

wnosz�cy zostanie wezwany do usuni�cia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, �e nieusuni�cie braków 

spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. 

Miejsce na rysunek 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością 

lub 

o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego 

 

Pani/Pan. ……….……………………………………………………………….…………… 

zam.  …………………………………………………………………………………………. 

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

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

legitymująca(y) się dowodem tożsamości o numerze ……………………………………... 

wydanym przez ……………………………………………………………………………….. 

świadoma(y) odpowiedzialności karnej za fałszywe składanie zeznań na podstawie art. 233 

kodeksu karnego  

oświadczam, że 

 

posiadam następujący tytuł prawny  

/zaznaczyć właściwe/ 

 

 

 

 

 

 

 

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

nr (należy podać nr aktu notarialnego, księgi wieczystej, itp.) ………………………………… 

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

władania działką(ami)  

nr  ………………………………………obręb………………………………………………… 

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

                                                                                

 

   …………………………………… 

podpis wnioskodawcy(ów)/pieczątka firmy 


	wniosek na drzewa
	nowy wniosek na usunięcie drzew
	oswiadczenie_wycinka_aktualne

