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Druk dla Firm i osób fiz. prowadzących działalność gospodarczą (w tym rolników) 

 
…………..…………………...……..…, dnia ………………..……………… 

(Miejscowość)             (Data) 
WNIOSKODAWCA 

POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI / WŁASCICIEL NIERUCHOMOŚCI* 

............................................................................  
(imię i nazwisko lub nazwa firmy ) 
 
............................................................................ 
(adres zamieszkania lub siedziba firmy) 
 
............................................................................ 
(telefon kontaktowy) 

 

W N I O S E K 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów*  

 
1. Wnioskuję o wydanie zezwolenia na usunięcie: 

a) niżej wymienionych ……….. sztuk drzew: 
 

Lp. Gatunek drzewa 

Obwód pnia 
drzewa [cm] 
mierzony na 

wys. 130 cm** 

Lp. Gatunek drzewa 

Obwód pnia 
drzewa [cm] 
mierzony na 

wys. 130 cm** 

      

      

      

      

      

      

** jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, należy podać obwód każdej z odnóg pnia, a jeśli na tej wysokości drzewo nie 
posiada pnia – obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony. W razie zamiaru wycięcia/przesadzenia większej ilości drzew ich 
wykaz należy sporządzić w postaci osobnego załącznika do wniosku. 

b) krzewów: 
gatunku ........................................................... zajmujących powierzchnię …….............. m²  
gatunku ........................................................... zajmujących powierzchnię …….............. m² 
gatunku ........................................................... zajmujących powierzchnię …….............. m² 

 
z terenu działki ew. nr ............... obręb ………….. gm. Nieporęt, położonej przy ul. ………………………………. 
…………………………………….. nr.…………………….. w miejscowości …………………………………………..…..…………….. 
 

2. Działka jest własnością (należy wskazać właściciela / współwłaścicieli oraz podać jego / ich adres zamieszkania lub siedziby): 

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

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

..........................................................    ……………………………………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko lub nazwa)    (adres zamieszkania lub siedziba) 

 

3. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew / krzewów* (należy możliwie szeroko uargumentować zamiar usunięcia drzew 

lub krzewów):  

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

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

4. Termin zamierzonego usunięcia drzew/krzewów* (należy wskazać konkretną datę, do której wnioskodawca chce usunąć 

drzewa lub krzewy – będzie to termin ważności zezwolenia na wycinkę, zatem zaleca się wskazać odpowiednio odległy termin, nie 

krótszy niż 3 m-ce od złożenia wniosku):  …………      ……………………………………...      ………………… 

                                                                                      (dzień)                                  (miesiąc)                                           (rok) 
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5. Oświadczam, że jako Wnioskodawca: 
a) jestem osobą fizyczną / firmą* prowadzącą działalność gospodarczą, a usunięcie drzew  
ma związek / nie ma związku* z prowadzeniem tej działalności. 
b) posiadam tytuł prawny władania nieruchomością: własność / współwłasność / użytkowanie wieczyste* 
Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z 
późn. zm.) za składanie fałszywych zeznań, na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.). 

 
6. Oświadczam, że jako Wnioskodawca dokonam / nie dokonam* nasadzeń zastępczych stanowiących 
kompensację przyrodniczą za usunięcie drzew / drzewa lub krzewu / krzewów.  

Nasadzenia zastępcze dokonam na terenie:  
- działki, z której usuwam drzewo / drzewa*  lub  krzew / krzewy*, 
- innej nieruchomości (należy wskazać nr ewidencyjny działki) ………………………………………….., do której 

posiadam tytuł prawny: własność / współwłasność / użytkowanie wieczyste* 
Zgodnie z art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody – wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od 
określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. 

 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu, adresu e-mail w celu 
przekazywania przez Urząd Gminy Nieporęt istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem. 

 
 

…......................................................... 
(podpis Wnioskodawcy) 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI: 
1. Rysunek lub 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 stosunku do granic 
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.  

2. Jeżeli planowane są nasadzenia zastępcze, do wniosku należy dołączyć projekt planu nasadzeń, 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.  

3. Jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, z której zamierza usunąć 
drzewa lub krzewy, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę jej właściciela na usunięcie drzew lub krzewów. 
Z obowiązku przedłożenia zgody właścicielskiej zwolnione są spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 
w których właściciele lokali powierzyli zarządzanie nieruchomością wspólną Zarządowi oraz zarządcy nieruchomości 
będących własnością Skarbu Państwa, a także posiadacze nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

4. Jeśli nieruchomość stanowi współwłasność, pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli. 
5. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej – oświadczenie o udostępnieniu informacji,  

o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. 
6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za 

złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. 
7. Jeżeli usunięcie drzew lub krzewów związane jest z inwestycją wymagającą decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia, do wniosku należy dołączyć ww. decyzję (podstawa prawna: ustawa z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.) 

8. Jeżeli zostało wydane zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, do 
wniosku należy dołączyć ww. zezwolenie (podstawa prawna: 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) 

9. Jeżeli wnioskodawcą jest osobą prawną, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do 
reprezentowania osoby prawnej przez podpisującego wniosek. 

 

* niepotrzebne skreślić 
Należy wypełnić wszystkie wymagane pola wniosku oraz dołączyć odpowiednie załączniki – brak informacji wymaganych art. 83 i 
art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) skutkuje wezwaniem do ich 
uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.). 
Szczegółowych informacji na temat zakresu wniosku i procedury uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów udziela Dział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Gminy Nieporęt, tel. (22) 767-04-10; e-mail: urzad@nieporet.pl 


