
 

[1] - wypełnić jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem; 
[2]  - niepotrzebne skreślić; 
[3] - liczba porządkowa drzewa/krzewu nadana na wniosku winna być zgodna z nr usytuowania drzewa/krzewu na załączniku graficznym 

(rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki); 
[4] – tj. podanie łącznie nazwy rodzajowej oraz epitetu gatunkowego, np. dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, itd. 

 

Wniosek – wspólnota/spółdzielnia mieszkaniowa 
 

 Krośniewice, dnia ..................................... 
 ..............................................................................  

(nazwa wnioskodawcy) 
 

 ..............................................................................  
(adres) 

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

 
 

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

 
BURMISTRZ  KROŚNIEWIC 
UL. POZNAŃSKA 5 
99-340 KROŚNIEWICE 

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów

[2] 
 

I. WNIOSKOWANE DRZEWA 
Obwód pnia - mierzony na wysokości 130 cm od podłoża, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 
- posiada kilka pni – obwód każdego pnia, 
- nie posiada pni – obwód pnia mierzony bezpośrednio pod koroną. 

 

Lp.
[3]

 Nazwa gatunku drzewa 
[4]

 
Obwód 

(cm) 

Numer 
geodezyjny 

nieruchomości 
Ulica, numer domu 

Numer księgi 
wieczystej 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

W przypadku większej ilości drzew do wniosku należy załączyć inwentaryzację zawierającą liczbę drzew, ich gatunek oraz 
obwody pni. Dodatkowo, indywidualnie dla każdego egzemplarza drzewa należny określić przyczynę jego usunięcia. 
 

 
II. WNIOSKOWANE KRZEWY – nazwa gatunku i wielkość powierzchni w m

2
, z której zostaną  

usunięte/przesadzone
[2] 

 

Lp.
[3]

 
Nazwa gatunku 

krzewu 
[4]

 

Wielkość 
powierzchni (m

2
) 

rzut poziomy 

Numer 
geodezyjny 

nieruchomości 
Ulica, numer domu 

Numer księgi 
wieczystej 

1      

2      



 

[1] - wypełnić jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem; 
[2]  - niepotrzebne skreślić; 
[3] - liczba porządkowa drzewa/krzewu nadana na wniosku winna być zgodna z nr usytuowania drzewa/krzewu na załączniku graficznym 

(rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki); 
[4] – tj. podanie łącznie nazwy rodzajowej oraz epitetu gatunkowego, np. dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, itd. 

 

W przypadku większej ilości krzewów do wniosku załączyć należy inwentaryzację zawierającą gatunek krzewów oraz wielkość powierzchni. 
Dodatkowo, indywidualnie dla każdego egzemplarza krzewu należny określić przyczynę jego usunięcia. 

 
III. Przyczyna zamierzonego usunięcia/przesadzenia

[2] 
 drzew lub krzewów: 

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. W związku z usunięciem roślin: 

1) nie planuję wykonania nasadzeń zastępczych
[2] 

; 

2) planuję nasadzić ….......... szt. drzew/ ........... szt. krzewów zgodnie z dołączonym planem nasadzeń
[2] 

; 

3) planuję przesadzić …......... szt. drzew/ …........ szt. krzewów zgodnie z dołączonym planem 

przesadzeń
[2]

. 

V. Termin zamierzonego usunięcia (termin ważności zezwolenia): 

dzień ............... miesiąc ................... rok..................... 

VI. Oświadczam, że usunięcie drzew wynika / nie wynika
[2] 

 z celu związanego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

Pouczony o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oświadczam, iż dane zawarte w tym wniosku są zgodne ze stanem 
faktycznym. 
 
 
 

…............................................................... 
czytelny(e) podpis(y) 

osoby/osób uprawnionej(ch) 
 

 
 
 

Załączniki do wniosku – zaznaczyć właściwe: 

□ oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością wraz z oświadczeniem 

o udostępnieniu informacji, o których mowa w art. 83 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, które składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, 

□ rysunek, mapa 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; 

□ projekt planu nasadzeń zastępczych lub projekt planu przesadzeń drzew lub krzewów – jeżeli są planowane 

(posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie 
mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów – kompensacja przyrodnicza) – wykonany w formie 
rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, informacja o liczbie, gatunku lub odmianie 
drzew lub krzewów oraz miejsce i planowany termin ich wykonania; 

□ w przypadku realizacji inwestycji wymagane jest pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (rysunek, mapa lub 

projekt przedstawiający zagospodarowanie działki lub terenu wykonany przez projektanta z uprawnieniami 



 

[1] - wypełnić jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem; 
[2]  - niepotrzebne skreślić; 
[3] - liczba porządkowa drzewa/krzewu nadana na wniosku winna być zgodna z nr usytuowania drzewa/krzewu na załączniku graficznym 

(rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki); 
[4] – tj. podanie łącznie nazwy rodzajowej oraz epitetu gatunkowego, np. dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, itd. 

 

budowlanymi z naniesionym usytuowaniem drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości 
i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości); 

□ 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; 

□ pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa wraz z uiszczoną opłata skarbową w wysokości 

17,00 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (od każdego stosunku 
pełnomocnictwa, na podstawie części IV kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej - Dz. U. z 2015 r. Nr 783 j.t.); 

□ ewentualna inwentaryzacja drzew i krzewów w przypadku ich większej ilości; 

□ decyzja 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 ochrony środowiska w ramach ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego 
przedsięwzięcie; 

□ zgoda właścicieli nieruchomości, na usunięcie wnioskowanych roślin, bądź umowa o powierzeniu zarządu 

nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą  z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) – dotyczy wspólnot mieszkaniowych; 

□ wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

[1] - wypełnić jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem; 
[2]  - niepotrzebne skreślić; 
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Krośniewice, dnia ................................................. 

 
 
 

 

Oświadczenie 
 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany z treścią art. 233 
§ 1 Kodeksu Karnego, która brzmi: „kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3” oświadczam, że: 

 posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością, na której rosną wnioskowane do usunięcia drzewa/krzewy 
i jestem jej posiadaczem/współposiadaczem jako

[2] 

…..........................................................………………………………………….…......................................................…..
(wpisać nazwę formy posiadania np.: właściciel, wieczysty użytkownik, dzierżawca, najemca lub inna – jaka) 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
(wpisać pełną nazwę i siedzibę spółdzielni) 

 
w dniu ………………….. poinformowała, 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 - o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na 
usunięcie 
…………………………………………………………………………………………………………....................................... 

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

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

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

(podać liczbę i gatunki drzew, powierzchnię i gatunek krzewów, nr geodezyjny działki, adres nieruchomości) 

 
i wyznaczyła 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag do dnia …………................................. 

 

 
 
 

.............................................................. 
Czytelny(e) podpis(y) osoby uprawnionej 

wymienionej w KRS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[1] - wypełnić jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem; 
[2]  - niepotrzebne skreślić; 
[3] - liczba porządkowa drzewa/krzewu nadana na wniosku winna być zgodna z nr usytuowania drzewa/krzewu na załączniku graficznym 

(rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki); 
[4] – tj. podanie łącznie nazwy rodzajowej oraz epitetu gatunkowego, np. dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, itd. 

 

 
 
 

 
Krośniewice, dnia ................................................. 

 
 

 

Oświadczenie 
 
 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany z treścią art. 233 
§1 Kodeksu Karnego, która brzmi: „kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3” oświadczam, że: 
 

 posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością, na której rosną wnioskowane do usunięcia drzewa/krzewy 
i jestem jej posiadaczem/współposiadaczem jako

[2] 

…..........................................................………………………………………….…......................................................…..
(wpisać nazwę formy posiadania np.: właściciel, wieczysty użytkownik, dzierżawca, najemca lub inna – jaka)

 
 

 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ……………………………………………………………….............................. 
(wpisać nazwę i siedzibę wspólnoty) 

w dniu …...………………….. poinformował, w sposób zwyczajowo przyjęty - członków wspólnoty mieszkaniowej 

- o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 

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

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

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

(podać liczbę i gatunki drzew, powierzchnię i gatunek krzewów, nr geodezyjny działki, adres nieruchomości) 
 

i wyznaczył 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag do dnia …………....... 

 

 
 
 
 
 
 

.............................................................. 
Czytelny podpis członka zarządu 

zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o własności lokali 

 
 
 

.............................................................. 
Czytelny podpis członka zarządu 

zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o własności lokali 

 


