
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy Tułowice 

 

miejsce 

załatwienia 

sprawy 

Urząd Gminy Tułowice 

Ul. Szkolna 1 

49130 Tułowice 
pokój nr 3 

Tel. 77 460 01 43 w 25 

       77 460 01 54 w 25 
fax  77 460 04 74 

e-mail: : t.dabrowska@tulowice.pl 

 

Poniedziałki  

w godzinach:  8;00-17;00 

Piątki  

W godzinach  7;30-14;30 

Pozostałe dni tygodnia  

w godzinach: 7;30-15;30 
 

Adres do korespondencji 
Urząd Gminy Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice 

wymagane 

dokumenty 

Wniosek powinien zawierać:  

- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza oraz 

właściciela/współwłaścicieli nieruchomości,  

- oświadczenie  o posiadanym tytule  prawnym władania nieruchomością  

- nazwę gatunku drzewa lub krzewu,  

- obwód pnia drzewa zmierzony na wysokości 130 cm , a w przypadku  

kiedy drzewo na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi : 

• posiada kilka pni  ( tzw. drzewo wielopniowe) – obwód każdego pnia   

• nie posiada pnia- obwód pnia bezpośrednio pod koroną drzewa, 

- informację o miejscu  i przeznaczeniu terenu, na którym rośnie drzewo lub 

krzew (w gminnej ewidencji gruntów lub w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na danym terenie),  

- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu (datę, do 

której wnioskodawca zamierza usunąć drzewo i/lub krzew),  

- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,  

- rysunek, mapę  lub projekt zagospodarowania działki  lub terenu w 

przypadku realizacji inwestycji  dla której  jest on wymagany  zgodnie z 

ustawą  Prawo budowlane,  określające  usytuowanie drzew lub krzewów w 

stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowanych istniejących (lub 

projektowanych) na tej nieruchomości .  

W przypadku  wniosku składanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową  lub 

Wspólnotę Mieszkaniową  do wniosku należy załączyć oświadczenie  o 

udostępnieniu informacji , o której mowa w art. 83 ust. 4  ( Spółdzielnia 

mieszkaniowa  informuje , w sposób zwyczajowo przyjęty , członków 

spółdzielni , właścicieli  budynków  lub lokali niebędących członkami 

spółdzielni  oraz osoby  niebędące członkami  spółdzielni , którym 

przysługują spółdzielcze  własnościowe prawa  do lokali , a zarząd  

wspólnoty mieszkaniowej – członków  wspólnoty , o zamiarze  złożenia 

wniosku  o wydanie zezwolenia  na usunięcie drzewa lub krzewu  , 

wyznaczając 30-dniowy  termin na zgłoszenie  uwag. Wniosek Moz być 

złożony  nie później niż  w terminie 12 miesięcy od wpływu terminu na 

zgłoszenie uwag)  

mailto:t.dabrowska@tulowice.pl


 

 

- w przypadku, gdy wnioskodawca - posiadacz nieruchomości nie jest jej 

właścicielem do wniosku dołącza się zgodę właściciela/współwłaścicieli 

nieruchomości, na której znajduje się drzewo lub krzew  

sposób 

załatwienia 

sprawy 

- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew, krzewów należy 

złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Tułowicach , ul. Szkolna 1, 49-130 

Tułowice 

- Decyzję zezwalającą na wycinkę drzew, krzewów otrzymuje się drogą 

korespondencyjną lub odbiera się w Urzędzie Gminy w Tułowicach pokój 

nr 3 w godzinach pracy urzędu  

opłaty Wniosek o wydanie zezwolenia  wraz z załącznikami i decyzja są bezpłatne  

Opłata skarbowa 

17 zł za pełnomocnictwo (do jednej sprawy) 

10 zł – decyzja umarzająca opłatę za usunięcie drzew lub krzewów.   

 

czas 

załatwienia 

sprawy 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 30 dni od daty 

złożenia wniosku lub do 60 dni w sprawach szczególnie  skomplikowanych 

Stosownie do art. 35 §5 . ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

Postępowania Administracyjnego do terminu załatwienia sprawy nie wlicza 

się okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 

niezależnych od Organu.. 

tryb 

odwoławczy 

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania  decyzji, za 

pośrednictwem Wójta Gminy Tułowice.  

podstawa 

prawna 

art. 83 - 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 627, ze zm.)  

3) Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej tekst jednolity (Dz. U. 

z 2015r. poz. 783ze zmianami ).   

Inne 

informacje  

Nie jest wymagane zezwolenie na usuniecie:  

1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat; 

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, 

urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych 

roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na 

terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach 

zieleni; 

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu 

jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego, 

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; 

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z 

dnia 28 września 1991 r. o lasach; 

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni 

(na usunięcie drzew lub krzewów owocowych z terenów zielonych 

publicznie dostępnych wymagane jest uzyskanie zezwolenia) 

6) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: 

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 

1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, 

gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające 



w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, 

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ 

właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, 

potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot. 

 

Właściwa pielęgnacja drzew. 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie 

mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% 

korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że 

mają na celu: 

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; 

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa; 

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki 

drzewa (na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, 

wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu) 

 

•Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony stanowi 

uszkodzenie drzewa. 

 

•Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony stanowi 

zniszczenie drzewa. 

 

•Uszkodzenie lub zniszczenie drzewa podlega karze administracyjnej. 

Druki do 

pobrania  

Wniosek  

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością 

Oświadczenie o przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 83 

ust. 4 ustawy o ochronie przyrody 

Zgoda współwłaściciela na usunięcie drzewa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Tułowice dnia …..-…..-….. 

 

 

                 

                     Wójt Gminy Tułowice 

        UL. Szkolna 1 

            49-130 Tułowice 

 

WWNNIIOOSSEEKK  OO  WWYYDDAANNIIEE  ZZEEZZWWOOLLEENNIIAA  NNAA  UUSSUUNNIIĘĘCCIIEE  DDRRZZEEWW  LLUUBB  KKRRZZEEWWÓÓWW  

Podstawa prawna: Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) 

 

WNIOSKODAWCA -posiadacz nieruchomości / właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu 

cywilnego. *- niepotrzebne skreślić 

 

UWAGA: Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku należy dołączyć pisemną 

zgodę właściciela na usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów 
. Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez 

użytkownika wieczystego nieruchomości. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność 

należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli.  

                                                                                                     

POSIADACZ /WŁAŚCICIEL 

NIERUCHOMOŚCI 

WŁAŚCICIEL URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 49 § 1 KODEKSU CYWILNEGO 

 

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa  

 

………………………………………………………

……............………………………………………… 

………………………………………………………

……............…………………………………………

…………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

Adres 

…………………………………………...…………

…........………………………………………………. 

………………………………………………………

……............…………………………………………

………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

Telefon 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

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

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

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

 

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa  

 

…………………………………………………………

…............……………………………………………… 

…………………………………………………………

…............………………………………………………

………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

Adres 

…………………………………………...……………..

......……………………………………………………..

…………………………………………………………. 

…………………………………………………..……

……............…………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

Telefon 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

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

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

... 



Imiona i nazwiska  lub nazwa przedsiębiorstwa  oraz adresy  wszystkich posiadaczy  i właścicieli  

nieruchomości  

UWAGA: w tabeli pn. tytuł prawny,  należy podać własność , współwłasność, użytkowanie wieczyste, 

trwały zarząd, inne- jakie. 

 

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa  

 

………………………………………………………

……............………………………………………… 

………………………………………………………

……............…………………………………………

……………………………………………………..…

………………………………………...……………...

.....………………………………………………. 

………………………………………………………

……............…………………………………………

……………………………………………………….

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

ADRES Tytuł prawny 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEŁNOMOCNIK  
UWAGA:- w przypadku ustanowienia pełnomocnika  do wniosku dołączyć  pełnomocnictwo 

 

Imię i nazwisko 

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

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

Adres 

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

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

Telefon ………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k. za składanie fałszywych 

zeznań, że jako wnioskodawca: *- niepotrzebne skreślić 

 jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą   TAK /NIE* 

 ubiegam się o zezwolenie na usunięcie drzew lub/i krzewów na cele związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej TAK /NIE* 

 

TYTUŁ PRAWNY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCI  
 

UWAGA - do wniosku dołączyć oświadczenie o posiadanym  tytule prawnym  władania nieruchomością  lub 

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

 

 

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

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

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

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

 

 

 



OZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY 

 

Teren położony w miejscowości …………………………………………………………………….................. 

Przy ulicy.……………………….………..….……………………………………………………….................. 

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

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

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

 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ………….……. …………….......................... 

obręb 

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

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

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

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

 

PRZEZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY 

 

UWAGA-  według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów.  

Np. tereny zabudowy mieszkaniowj, tereny rolne, tereny przemysłowe, drogi. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

PRZYCZYNA USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW 

UWAGA - należy podać  przyczynę  

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 



OZNACZENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA 

UWAGA - dla każdego drzewa należy podać obwód pnia zmierzony na wysokości 130cm od powierzchni gruntu.  

- Jeżeli drzewo ma kilka pni należy podać  obwód każdego pnia mierzony na wys. 130cm od powierzchni gruntu.  

- Jeżeli drzewo  nie posiada pnia  na wysokości 130 cm,  należy podać  obwód pnia  bezpośrednio poniżej korony drzewa.   

W razie zamiaru wycięcia lub przesadzenia większej ilości drzew ich wykaz należy sporządzić w postaci osobnego 

załącznika do wniosku) 

Numer drzewa  nadany we wniosku  powinien być zgodny z  numerem drzewa  oznaczonym w załączniku graficznym  do 

wniosku  ( rysunku, mapie lub projekcie  zagospodarowania działki  lub terenu)  

 

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

1 
 

 

 

 
11   

2 
 

 

 

 
12   

3 
 

 

 

 
13   

4 
 

 

 

 
14   

5 
 

 

 

 
15   

6 
 

 

 

 
16   

7 
 

 

 

 
17   

8 
 

 

 

 
18   

9 
 

 

 

 
19   

10   20   

 

Ogółem ……………. ..( ilość)  sztuk drzew wyżej podanych gatunków rosnących na działce nr . …… 

Ogółem ………………( ilość)  sztuk drzew wyżej podanych gatunków rosnących na działce nr ……. 

 

OZNACZENIE KRZEWÓW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA 

UWAGA - w razie zamiaru usunięcia lub przesadzenia większej ilości krzewów ich wykaz należy sporządzić 

w postaci osobnego załącznika do wniosku. 

Numer krzewu  nadany we wniosku  powinien być zgodny z  numerem drzewa  oznaczonym w załączniku 

graficznym  do wniosku  ( rysunku, mapie lub projekcie  zagospodarowania działki  lub terenu)  

 

L

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

1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   10   

 

Ogółem …….…….( ilość) sztuk krzewów zajmujących łącznie powierzchnię ………..…m2 wyżej  

podanych gatunków. 

 



TERMIN USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW 

UWAGA – należy określić ostateczną datę  usunięcia drzew lub krzewów. 

 

 

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

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

 

 

TERMIN PRZESADZENIA LUB POSADZENIA NOWYCH DRZEW LUB KRZEWÓW 

UWAGA – w przypadku przesadzenia  drzew lub krzewów albo zastąpienia usuwanych drzew lub krzewów 

innymi drzewami lub krzewami należy  podać orientacyjną  datę  ich przesadzenia lub wykonania nasadzeń 

zastępczych . 

 

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

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

 

 

CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY  

(Imię i nazwisko) 

 

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

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

 

 

Załączniki do wniosku: 

 

         1.Oświadczenie , o posiadanym  tytule prawnym  władania nieruchomością  lub oświadczenie  

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

         2.Oświadczenie o przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie 

przyrody ( w przypadku Spółdzielni mieszkaniowej) 

         3.Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic 

nieruchomości i istniejących obiektów budowlanych na tej nieruchomości z  zaznaczeniem 

wszystkich drzew wnioskowanych do usunięcia; 

 4.Pisemna zgoda właściciela na usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów w przypadku gdy  

posiadacz  nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym. 

        5.Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku, gdy nieruchomość stanowi 

współwłasność. 

        6.Pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 

 7.W razie zamiaru wycięcia/przesadzenia większej ilości drzew/krzewów, ich wykaz należy 

sporządzić w postaci osobnego załącznika do wniosku. 

8.W przypadku wnioskowanego usunięcia drzew lub krzewów z przyczyn wynikających z 

planowanych inwestycji budowlanych kopia pozwolenia budowlanego  oraz rysunek, lub mapa 

albo wykonane 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1409 oraz z 2014 r. poz. 40 i 768),  określające usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do 

granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej 

nieruchomości  

9. 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 kompensacje przyrodniczą  za usuwane drzewa i krzewy  w 

rozumieniu  art. 33 pkt 8  ustawy  Prawo ochrony środowiska, 



b) przesadzenia drzew lub krzewów jeżeli  są planowane, wykonany  w formie rysunku , mapy lub 

projektu  zagospodarowania działki  lub terenu wraz z informacją  o liczbie, gatunku lub odmianie 

drzew i krzewów  oraz miejscu  i planowanym terminie  ich wykonania . 

10. 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  oraz 

postanowienie uzgadniające  wydane przez  regionalnego dyrektora ochrony środowiska  w 

ramach ponownej oceny  oddziaływania na środowisko , jeżeli jest wymagana  lub została 

przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie. 

11.inne : np. zdjęcia chorego / uszkodzonego drzewa 

    

Uwaga: Zgodnie z art. 64. § 2. K.p.a., jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym 

w przepisach prawa, wnoszący zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z 

pouczeniem.  

 

Dokumentacja  dotycząca usunięcia  zieleni  winna być opracowana  zgodnie z art. 83  

ust. 1 – 4 oraz art. 83  b ustawy z dnia 16   kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody  ( tekst jednolity  

Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zmianami0 , art. 20 ust. 1  pkt 2 , art. 34 ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia  07.07. 

1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami), § 8 ust. 1, ust 2. pkt 3-4, ust. 3  

pkt 4, § 10  rozporządzenia  Ministra Transportu , Budownictwa  i gospodarki Morskiej  z dnia 

25.04.2012r. w sprawie szczegółowego  zakresu  i formy projektu budowlanego  ( Dz.U. z 2012r. poz 

462 ze zmianami)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



                                                                                                       Tułowice dnia ................................. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Ja niżej podpisany (a)  

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

( nazwisko i imię lub nazwa przedsiębiorstwa ubiegającego się o wydanie zezwolenia na usuniecie 

drzew lub krzewów. Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba należy wszystkie osoby 

składające oświadczenie  oraz ich dane)  

adres 

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

legitymujący się dowodem: 

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

(numer dowodu osobistego, nazwa organu wydającego, PESEL)                                                                         

urodzony: 

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

( data, miejsce) 

 

Oświadczam, że posiadam prawo dysponowania  nieruchomością   oznaczoną w ewidencji gruntów i 

budynków nr ………….…....................................................., położoną   w obrębie 

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

gmina ...................................................................... 

 

wynikające  z tytułu *: 

1) własności nieruchomości ............................................................................................ 

2) współwłasności nieruchomości .................................................................................. 

3) posiadania nieruchomości .......................................................................................... 

4) użytkownika wieczystego ............................................................................................ 

5) trwałego zarządu .1)...................................................................................................... 

6) ograniczonego prawa rzeczowego 1)............................................................................. 

7) pełnomocnictwa2) 

8) inne............................................................................................................. 

 

Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia., zgodnie z art.. 

233 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem  prawdziwość danych  

zamieszczonych powyżej.  
 

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

                                                                                                        (czytelny podpis wnioskodawcy)  

 
Objaśnienia  

*- niewłaściwe skreślić 
1) należy wskazać właściciela nieruchomości  
2) jeżeli zostało ustanowione do wniosku należy dołączyć opłacone pełnomocnictwo (opłata skarbowa w wys. 17,00 zł) 

                                                                                                            

 

 



 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

o przeprowadzeniu czynności, o której mowa  

w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody 

 

Ja niżej podpisany (a)  

………………………………………………………………………………………………… 
( nazwisko i imię lub nazwa przedsiębiorstwa ubiegającego się o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów. Jeżeli oświadczenie 
składa więcej niż jedna osoba należy wszystkie osoby składające oświadczenie  oraz ich dane)  

adres 

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

 

legitymujący się dowodem: 

.................................................................................................................................................. 
(numer dowodu osobistego, nazwa organu wydającego, PESEL)                                                                         

 

urodzony: 

.................................................................................................................................................. 
( data, miejsce) 

 

oświadczam, że członkowie spółdzielni, właściciele budynków lub lokali niebędących 

członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują 

spółdzielcze własnościowe prawa do lokali/członkowie wspólnoty* zostali poinformowani             

o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie:…… sztuk drzew/krzewów 

z gatunku……………rosnących na nieruchomości nr .........., obręb.............,gmina 

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

 

Na zgłaszanie uwag  wyznaczono 30-dniowy termin od…. …….  do ……… .   

 

 

Jestem świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia., zgodnie 

z art.. 233 Kodeksu karnego  

 

 

 

 

*- niewłaściwe skreślić 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

                                                                                                 ( miejscowość , data ) 

 

 

 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o  wyrażeniu zgody na usunięcie drzew   

 

Ja niżej podpisany (a)  

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

adres 

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

legitymujący się dowodem: 

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

(numer dowodu osobistego, nazwa organu wydającego, PESEL)                                                                         

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na usunięcie  ...........    sztuk/i drzew/a z gatunku 

..............................rosnących/ego  na działce/kach  oznaczonej/ych  w ewidencji gruntów i 

budynków nr ………….…........,położonej/ych  w obrębie ........................................gmina 

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

 

 

 

 

 

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

                                                                                                          ( nazwisko i imię )  
 

 

 

 

 

 

 

 


