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

( miejscowość, data )
 

.................................................................... 
(imię i nazwisko/nazwa posiadacza nieruchomości) 

 

.................................................................... 
(adres/siedziba posiadacza nieruchomości)  

 

.................................................................... 
(telefon) 

 

.................................................................... 
(imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości) 

 

.................................................................... 
(adres/siedziba właściciela nieruchomości)  

 

.................................................................... 
(telefon) 

albo 

.................................................................... 
(imię i nazwisko/nazwa właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego)  

 

....................................................................  
 (nr telefonu) 

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska 

ul. T. Kościuszki 4 

62 – 010 Pobiedziska 

 

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI 

zezwalającej na usunięcie drzewa/drzew i/lub krzewu/krzewów* 

 

1. Adres i numer geodezyjny działki/działek*, z której/których* planowane jest usunięcie 

drzewa/drzew/krzewu/krzewów*: 

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

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

2. Tytuł prawny władania nieruchomością (należy zaznaczyć właściwe): 

 

a). oświadczam/oświadczamy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  

zeznań, że posiadam/posiadamy tytuł prawny władania nieruchomością (należy podać tytuł prawny 

władania nieruchomością): ………………………………………………………………………… 

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

 b). oświadczam/oświadczamy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  

zeznań, że posiadam/posiadamy prawo własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu 

cywilnego. 
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3. Ilość drzew wnioskowanych do usunięcia, wraz z podaniem gatunku drzewa/drzew* oraz 

obwodów pni poszczególnych drzew mierzonych na wysokości 130 cm (w przypadku, gdy na tej 

wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni; w przypadku, gdy na tej 

wysokości drzewo nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa), z 

podziałem na poszczególne działki: 

 

Lp.  Gatunek drzewa Obwód pnia drzewa (cm) Nr działki 

 

1    

2    

3    

4    

Jeżeli tabela ma za mało rubryk, należy dołączyć wykaz na osobnej kartce (kartkach) 

 

4. Gatunek i wielkość powierzchni krzewu/krzewów* wnioskowanych do usunięcia, z podziałem na 

poszczególne działki: 

 

Lp.  Gatunek krzewu/krzewów Powierzchnia krzewu/krzewów (m
2
) Nr działki 

 

1    

2    

3    

4    

Jeżeli tabela ma za mało rubryk, należy dołączyć wykaz na osobnej kartce (kartkach) 

 

5. Miejsce zamierzonego usunięcia drzewa/drzew i/lub krzewu/krzewów* ……………………………..... 

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

6. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa/drzew i/lub krzewu/krzewów*…………………………..... 

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

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

7. Termin zamierzonego usunięcia drzewa/drzew i/lub krzewu/krzewów* ………………………………. 

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

8. Usunięcie drzewa/drzew i/lub krzewu/krzewów*  wynika/nie wynika* z celu związanego z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki: 

1. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana (jeżeli nieruchomość jest w posiadaniu 

kilku współwłaścicieli niezbędna jest pisemna akceptacja zamierzonej wycinki przez wszystkich 

jego współwłaścicieli ze wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji);  

2. w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oświadczenie (wraz z 

zapisem, że jest złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) o 

udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

ochronie przyrody (zgodnie z którym 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 
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o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy 

termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od 

upływu terminu na zgłaszanie uwag); 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody , jeżeli zostało wydane.  

7. w przypadku wycinki drzew pod budowę, do wniosku należy dołączyć kserokopię decyzji o 

warunkach zabudowy lub planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu.  
 

 

                                                                                                ……............................................... 
                                                                                                                                                                    (czytelny podpis wnioskodawcy)  

 

 

*Objaśnienia – niepotrzebne  skreślić  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1253578&full=1

