
………………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………………………
Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy

……………………………………………………………

……………………………………………………………
Adres lub siedziba wnioskodawcy

………………………………………………………………………………………
Telefon, e-Mail

………………………………………………
…………………………………………………………… Nazwa organu, do którego składa się wniosek

Pełnomocnik do doręczeń – imię i nazwisko 

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

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………..………
Adres pełnomocnika Adres organu

………………………………………………………………………………………
Telefon, e-Mail

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU

Na podstawie art. 83a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o ochronie przyrody wnoszę o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu* znajdującego się na terenie poniższej nieruchomości: 

1. Adres nieruchomości:

Miejscowość ………………………………………………………….........……. Gmina ……………………………………………………….

Ulica  …………………………..…………………………..…..……………………… Numer …….……………………….………..…….…….. 

2. Dane ewidencyjne nieruchomości:

działka/działki nr ...........................................................................................; 

arkusz ............................................;  obręb……………………………………..………….

  
Oświadczam(y)  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań,  że

posiadam(y) tytuł prawny do władania nieruchomością, na której rośnie wnioskowane do usunięcia

drzewo lub krzew.

3. Nazwa gatunku drzewa lub krzewu

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

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

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

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



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

*niepotrzebne skreślić

4. Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm,
 w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
 gdy nie posiada na tej wysokości pnia – obwód mierzony bezpośrednio poniżej korony:

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

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

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

5. Wielko  ść   powierzchni, z której zostan  ie   usuni  ę  ty krzew:   .......................................................................

6.Przyczyna zamierzonego usuni  ę  cia drzewa lub krzewu  : …………………………………………………………….…….…

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

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

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

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

7. Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu: 

……………………………………………………………………………..

8. Wskazanie, czy zamierzone usuni  ę  cie drzewa lub krzewu wynika z celu zwi  ą  zanego z prowadzeniem  
działalno  ś  ci gospodarczej:         TAK   NIE

 Do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu dołącz:

1)  Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu
cywilnego (czyli urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii
elektrycznej). 

2) Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia przez spółdzielnię mieszkaniową lub
wspólnotę mieszkaniową wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (o której
mowa w art. 83 ust. 4 ustawy Prawo ochrony przyrody).

3)  Zgodę właściciela nieruchomości  na usunięcie drzewa lub krzewu (dołącza się w przypadku, gdy
wniosek składa posiadacz nieruchomości, a nie jej właściciel. Zgoda nie jest wymagana, jeżeli wniosek
składa spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości będącej własnością
Skarbu  Państwa,  użytkownik  wieczysty  nieruchomości,  czy  też  posiadacz  nieruchomości  o
nieuregulowanym stanie prawnym).



4) Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu. 

5)  Projekt  zagospodarowania  działki  lub  terenu  (wykonany  przez  projektanta  posiadającego
odpowiednie uprawnienia budowlane), który składa się w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest
on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

6)  Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzeń drzew lub krzewów (dołącza się, jeżeli są one
planowane). 

7)  Decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  albo  postanowienie  w  sprawie  uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (dołącza się w
przypadku realizacji przedsięwzięcia, które ich wymaga).

8)  Postanowienie  uzgadniające  wydane  w  ramach  ponownej  oceny  oddziaływania  na  środowisko
(jeżeli wymagana jest ponowna ocena oddziaływania na środowisko albo została ona przeprowadzona
na wniosek realizującego przedsięwzięcie).

9) Zezwolenie na czynności podlegające zakazom (dołącza się, jeżeli wniosek na usunięcie drzewa lub
krzewu dotyczy gatunków chronionych zakazami określonymi w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 i 10 oraz art. 52
ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody).

10)  Dokument  stwierdzający  udzielenie  ewentualnego  pełnomocnictwa (albo  jego  urzędowo
poświadczony  odpis)  wraz  z  dowodem  uiszczenia  opłaty  skarbowej za  złożenie  dokumentu
stwierdzającego  udzielenie  pełnomocnictwa  dołącza  się  w  przypadku  reprezentowania  przez
pełnomocnika.

…………………………………………………………………….
Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika


