
………………………………….. 
      (miejscowość, data)  

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

      (imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy 

                     oraz telefon kontaktowy) 

Wójt Gminy Kuźnica 

pl. 1000 - lecia Państwa Polskiego 1  

16-123 Kuźnica  

  

WNIOSEK  

o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów  

  

1. Nazwa gatunkowa drzewa i obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm. 

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

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

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

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

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

obwód pnia/pni drzew/a na wysokości 130 cm, gatunek drzew 
 

2. Nazwa gatunkowa krzewów i wielkość powierzchni z której zostaną usunięte. 

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

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

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

gatunek krzewów, wielkość powierzchni porośniętej krzewami w m2.  
 

3. Przedmiotowe drzewa / krzewy usytuowane są na działce o nr geod. …………………………………..., 

w obrębie ………………..……….., w m. …………………………, ul. ………………………………… 

adres (nr geod. działki, obręb, miejscowość, ulica z nr posesji) 
 

4. Oświadczenie o tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie 

własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, na której rosną drzewa / krzewy – 

załącznik nr 1.  

5. Wnioskodawca jest:  

 właścicielem nieruchomości,  

 współwłaścicielem nieruchomości – do wniosku należy dołączyć, zgodę właściciela nieruchomości 

na usunięcie drzew / krzewów – załącznik nr 2, 

 użytkownikiem wieczystym nieruchomości – do wniosku należy dołączyć, zgodę właściciela 

nieruchomości na usunięcie drzew / krzewów – załącznik nr 2, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytaojqgq3tsltqmfyc4mzygaztgmzsgi


 posiadaczem nieruchomości – do wniosku należy dołączyć, zgodę właściciela nieruchomości na 

usunięcie drzew / krzewów – załącznik nr 2. 

 

tytuł prawny - rozumie się przez to np. prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd 

 
6. Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo / krzew.  

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

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

 

7. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa / krzewu.  

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

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

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

 

8. Termin zamierzonego usunięcia drzewa / krzewu:  

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

 

9. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzew / krzewów 

w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej 

nieruchomości. 

 

 

10. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku składam świadomy/a, iż na podstawie art. 

233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

 

 

 

……………………………………….  

Podpisy wnioskodawcy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

UWAGA!   

1. POPRAWNE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH RUBRYK NINIEJSZEGO WNIOSKU JEST WARUNKIEM JEGO 

ROZPATRZENIA!   

2. NA WNIOSKU MUSZĄ ZŁOŻYĆ PODPIS WSZYSCY WŁAŚCICIELE DRZEW LUB KRZEWÓW!  

3. JEŻELI DRZEWO ROZWIDLA SIĘ NA WYSOKOŚCI PONIŻEJ 130 CM, KAŻDY PIEŃ TRAKTUJE SIĘ JAKO 

ODRĘBNE DRZEWO.  

 



Załącznik nr 1 

 

 
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ/O 

POSIADANYM PRAWIE WŁASNOŚCI DO URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 § 1 

KODEKSU CYWILNEGO UPRAWNIAJĄCYM DO WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM 

W SPRAWIE USUNIĘCIA DRZEW 

 

 

I. Ja, niżej podpisany(a) /dotyczy osoby fizycznej/ 
 

.......................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko wnioskodawcy, adres) 

legitymujący(a) się 
 

.......................................................................................................................................................................... 
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego) 

 

urodzony(a) ............................................. w ................................................................................................... 
       (data)     (miejsce) 
 

zamieszkały(a) ................................................................................................................................................. 

(adres) 

 

II. Ja, niżej podpisany(a) /dotyczy osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej/  
 

.......................................................................................................................................................................... 
(nazwa wnioskodawcy, siedziba) 

 

.......................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby reprezentującej wnioskodawcę) 

 

zarejestrowanej w ...................................................................................... pod numerem .............................. 
(nazwa rejestru działalności gospodarczej)  

 

po zapoznaniu się z art. 83 i  art. 83b ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) 

 

oświadczam, co następuje: 

1. posiadam tytuł prawny władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków – 

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

............................................... wynikające z tytułu: 

o własności;  

o współwłasności: 

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

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

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

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

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli z dnia:  
 

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

o użytkowania wieczystego1) 
 

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

o trwałego zarządu1) 
 

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



o ograniczonego prawa rzeczowego1)  
 

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

o stosunku zobowiązaniowego1) 
 

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

o inne1) 
 

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

 

Wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do 

dysponowania nieruchomością 2) 

 

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

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

 

2. posiadam prawo własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego3) 
 

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

3. w trybie art. 83 ust 4 w zw. z art. 83b ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody udostępniono 

informację o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu3) 
 

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

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym oświadczeniu składam świadomy/a, iż na podstawie 

art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

 

 

 

 

 

........................................................                                           ......................................................................... 
   (miejscowość, data)                                                                                                       ( czytelny podpis )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia: 

1) Należy wskazać dane osobowe i adresowe właściciela nieruchomości,  

2) Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością, 

3) Wpisać „nie dotyczy” jeśli nie jest objęte oświadczeniem. 



 

Załącznik nr 2 

 

 

Kuźnica, …………………….  

…………………………………………… 

 (imię, nazwisko, nazwa firmy) 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

(adres zamieszkania, kod pocztowy) 

…………………………………………… 

(nr telefonu) 

 

 

Zgoda właściciela/współwłaściciela* nieruchomości na usunięcie drzew/krzewów* 

 

  

Jako właściciel/współwłaściciel* nieruchomości wyrażam zgodę na usunięcie drzew/krzewów* przez Pana/ią 

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

............................................................................................................................................................................ , 

 z działki oznaczonej nr geod. ...................., położonej w obrębie geodezyjnym ............................................. , 

gm. Kuźnica nie będącej działką leśną. 

  

                      Gatunek drzewa                                          ilość 

1. ...................................................................     -     .................... 

2. ...................................................................     -     .................... 

3. ...................................................................     -     .................... 

4. ...................................................................     -     .................... 

5. ...................................................................     -     .................... 

 

  Ilość sztuk razem: .................... szt.  

 

* - niepotrzebne skreślić  

  

 

  

  

 ................................................................... 
(czytelny podpis) 

 

 


