
................................................... 
                                                                                                                                                                               miejscowość, data 

………………………………….. 

    Imię i nazwisko wnioskodawcy 

………………………………….. 

………………………………….. 

       Adres korespondencyjny 

…………………………………. 

                   Telefon 

                                         BURMISTRZ NASIELSKA 

 
WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW* 

 
WŁAŚCICIEL/E, POSIADACZ/E, WŁAŚCICIEL/E URZĄDZEŃ (o których mowa w art. 49 §1 k.c) * 

 

Imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej: ............................................................................................................................  

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

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

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

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

telefon: ……………………………………..                                          fax:………………………………………….. 

 

Zwracam się o zezwolenie na usunięcie…………………………(ilość drzew/krzewów*) z nieruchomości 

położonej…………………………………………………………. (adres), gmina Nasielsk. 

Nr ewidencyjny działki/ek……………………………….            Obręb………………………………………. 

 

1. Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia: 
a) ..………….. sztuk drzew niżej podanych gatunków o obwodach (w cm), zmierzonych na wysokości 130 cm,  

(w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, b) nie posiada pnia 

– obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa): 

 

Lp. Gatunek 
Obwód 

[cm] 
Lp. Gatunek 

Obwód 

[cm] 

1.   6.   

2.   7.   

3.   8.   

4.   9.   

5.   10.   

 

b) krzewów zajmujących powierzchnię gruntu.....................m2, niżej podanych gatunków: 

 

Lp. Gatunek Powierzchnia krzewów [m2] 

1.   

2.   

3.   

 

2. Przyczyna usunięcia drzew*/krzewów*(należy możliwie szeroko uargumentować zamiar usunięcia drzew lub 

krzewów):................................................................................................................................................................... 

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

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

3. 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) 

4. Czy zamierzone usunięcie drzew*/krzewów* jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?  

JEST/ NIE JEST* 

 



5. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością, na której rośnie wnioskowana do 

usunięcia zieleń. 

Forma władania: 

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

(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe, stosunek 

zobowiązaniowy, nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, inne) 

 

Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do władania nieruchomością jest: 

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

(wskazać dokument, z którego wynika tytuł władania nieruchomością np.: numer księgi wieczystej, akt notarialny 

– podać datę jego sporządzenia, nr repertorium i kancelarię; numer i datę umowy dzierżawy; itp.)  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233  Kodeksu 

Karnego oraz art. 75 § 2 KPA, oświadczam, że dane zawarte w pkt. 5 są zgodne ze stanem faktycznym. 

(art. 83b ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) 

 
 

6. Forma doręczenia zezwolenia:                 osobiście/pocztą* 
 
 
*właściwe zaznaczyć 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 
 

                                                                                                                                             

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

                                                                                                  czytelny/e/ podpis/y/ wnioskodawcy/wnioskodawców 

lub pełnomocnika w przypadku osób prawnych podpisy zgodne 

z KRS opatrzone imienną pieczęcią 

 

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE: 
1. RYSUNEK lub 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 budowanych na tej 

nieruchomości.  

2. W przypadku wniosku złożonego przez posiadacza nieruchomości – pisemna zgoda właściciela (wszystkich współwłaścicieli), wyjątki: 

spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zarządca 

nieruchomości będącej własnością skarbu państwa, użytkownik wieczysty oraz posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – 

zgoda właściciela nie jest wymagana. 

3. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej – oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej lub zarządu wspólnoty 

mieszkaniowej o udostępnieniu informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co 

najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, – 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; – zarząd wspólnoty mieszkaniowej – informuje w sposób 

zwyczajowo przyjęty członków wspólnoty. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

4. W przypadku właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego – oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, 

o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań.  

5. W przypadku wnioskowania o zamianę opłaty za usunięcie drzew na nasadzenia zastępcze – 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 

– wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z informacją o liczbie, gatunku, lub odmianie drzew 

lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania. 

6. W przypadku przesadzenia drzewa lub krzewu (jeżeli są planowane)  – projekt planu w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania 

działki lub ternu oraz informację i liczbie, gatunku lub odmianie drzew i krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.  

7. W przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest jej uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska – decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 

2000 albo 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.  

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. 

9. W przypadku działania przez pełnomocnika– upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem 

wpłaty w kwocie 17 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, 

wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, 

wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

10. Załączniki dodatkowe: 

Poza wymaganiami wynikającymi z art. 83b. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dołączam: 

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

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


