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

 Miejscowość  i data 

 

URZĄD GMINY Wolanów 

ul. Radomska 20 

26-625 Wolanów 

 

WNIOSEK  

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. 

zm., zwanej dalej uop) 

 

I. WNIOSKODAWCA (posiadacz nieruchomości - □ / właściciel - □ / właściciel urządzeń, o których mowa w 

art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego - □) – zaznaczyć właściwy kwadrat 

 

Właściciel nieruchomości / właściciel urządzeń Posiadacz nieruchomości 

Imię i nazwisko lub nazwa: 

 

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

 

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

 

Adres: ............................................................................ 

 

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

 

Telefon: ......................................................................... 

 

Imię i nazwisko lub nazwa: 

 

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

 

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

 

Adres: ............................................................................ 

 

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

 

Telefon: ......................................................................... 

 

 

II.  OZNACZENIE DRZEW/KRZEWÓW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA (art. 83b ust. 1 pkt 4 i 

5 uop) 

Dla każdego drzewa należy podać obwód pnia zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. Jeżeli 

drzewo na tej wysokości posiada kilka pni należy wpisać obwód każdego pnia. Jeżeli na tej wysokości nie 

posiada pnia należy wpisać obwód pnia zmierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.  

 

L.p. Gatunek Obwód (w cm) 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

 

Razem ............................ szt. drzew wyżej podanych gatunków 

L.p. Gatunek Powierzchnia (w m
2
) 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

Razem ............................ szt. krzewów o łącznej powierzchni ........................... m
2
 wyżej podanych 

gatunków 

 

Uwaga: W myśl art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody nie jest wymagane 

zezwolenie na usunięcie m.in.: 1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat; 2) krzewów na terenach 



pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzona pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków 

posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do 

rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; 3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od powierzchni 

gruntu 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. 

 

III. OZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA/KRZEWY 

 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ............................. obręb geodezyjny 

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

 

Przeznaczenie terenu (np. mieszkaniowy, użytki rolne, inne) ................................................................. ................. 

 

IV. PRZYCZYNA USUNIĘCIA DZRZEW/KRZEWÓW (opisać np, zły stan zdrowotny, zagrożenie, kolizja 

z inwestycją i inne) 

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

 

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

 

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

Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na 

rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod 

warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub 

krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. 

 

V. TERMIN ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA DRZEW/KRZEWÓW  

(należy podać datę, do której wnioskodawca planuje usunąć drzewa/krzewy)........................................................ 

 

VI. USUNIĘCIE WYNIKA Z CELU ZWIĄZANEGO Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ  

(zaznaczyć właściwy kwadrat) TAK - □  NIE - □ 

 

VII. INFORMACJA WNIOSKODAWCY O PLANOWANYM ZASTĄPIENIU DRZEW LUB 

KRZEWÓW WNIOSKOWANYCH DO USUNIĘCIA W FORMIE NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH BĄDŹ 

PRZESADZENIU ICH 

 

1) W związku z usunięciem roślin nie planuję wykonania nasadzeń zastępczych. 

2) W zamian za wnioskowane do usunięcia drzewa/krzewy planuję wprowadzenie nasadzeń zastępczych, 

rozumianych jako posadzenie nowych: 

- drzew w liczbie ........................... sztuk (nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew) 

- krzewów na powierzchni ................. m
2
 (nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów) 

stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa lub krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy                 

z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska  w terminie do ........................................... 

lub  

- przesadzenia drzew oznaczonych numerami .............................  

- przesadzenia krzewów oznaczonych numerami ................................, zgodnie z załączonym projektem planu 

w terminie do .................................................. 

 

VIII. CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCÓW 

(w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, wniosek winni podpisać wszyscy współwłaściciele 

lub załączyć do wniosku pisemną zgodę – załącznik nr 2 do wniosku). 

 

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

 

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

 

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

 

 



Wymagane załączniki: 

 

 

1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (załącznik nr 1 do wniosku) 

2. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic 

nieruchomości         i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.  

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

jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. 

4. Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem.  

5. 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 1994r. – Prawo budowlane, określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. 

6. Projekt planu 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 lub krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 

8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska lub 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). 

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków 

realizacji przedsięwzięcia z zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 w przypadku realizacji 

przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r.          

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego 

regionalnego dyrektora środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli jest 

wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie). 

8. 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 o ochronie przyrody (jeżeli zostało 

wydane). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do wniosku z dnia ………………… 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

 

……………………………………………….. 

Miejscowość i data oświadczenia 

 

…………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 

……………………………………………………………. 

Adres zamieszkania 

……………………………………………………………. 

Seria i nr dowodu osobistego 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

 

 

Zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 

 

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………….. oświadczam, 

że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością oznaczoną jako działka nr ewidencyjny 

…............................................ obręb …………………………………………………………. wynikający z 

prawa٭: 

 

□ własności 

□ współwłasności – należy wymienić pozostałych współwłaścicieli 

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

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

Imię i nazwisko/nazwa, adres 

 

□ użytkowania wieczystego – należy wskazać właściciela ....................................................................................... 

□ innego – należy wskazać jakiego (umowa najmu, dzierżawy) ............................................................................. 

oraz wskazać właściciela ......................................................................................................................................... . 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych. 

 

 

……………………………………………………………………………… 

Czytelny podpis 

 

 

 

 zaznaczyć właściwy kwadrat ٭



 

Załącznik nr 2 do wniosku z dnia …………………… 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

 

………………………………………………………….. 

            Miejscowość i data  

Zgoda 

Ja niżej podpisany(a): 

 

1) .....................................................................................................................  ....................................... 

Pesel 

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

Imię i nazwisko, adres  

 

2) .....................................................................................................................  ....................................... 

Pesel 

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

Imię i nazwisko, adres  

 

3) .....................................................................................................................  ....................................... 

Pesel 

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

Imię i nazwisko, adres  

 

4) .....................................................................................................................  ....................................... 

Pesel 

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

Imię i nazwisko, adres  

 

 

Jako współwłaściciel(ka) nieruchomości położonej w ........................................................oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr .............. wyrażam zgodę na usunięcie .................... szt. drzew/krzewów zajmujących 

łączną powierzchnię ...................... m
2
 rosnących na tej nieruchomości, wymienionych we wniosku z dnia 

……………………………………........ o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

 

 

1) ....................................................................... 

 

 

2) ....................................................................... 

 

 

3) ....................................................................... 

 

 

4) ....................................................................... 

Podpis/podpisy współwłaścicieli 


