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……………………………………………... ……………………..……………………. 
/imię, nazwisko, nazwa firmy/ /miejscowość, data/ 

 

…………………………………………………. 

/adres zamieszkania, kod pocztowy/ 

 

…………………………………………………. 

/nr telefonu/ 

           Urząd Gminy 

           Bierzwnik 

           ul. Kopernika 2 
 

 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów* 

 

Zgodnie  z  art.  83  ust.  1  ustawy   z  dnia   16  kwietnia  2004r.  o  ochronie  przyrody 
(tj. Dz. U. z 2018 r.,poz.1614 ze zm) zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew/krzewów rosnących na nieruchomości nr ew. działki ............, obręb geodezyjny 
............................................ 

 
Lp. Gatunek drzew Ilość Obwody pni drzew mierzone na wysokości 130 cm* 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
* - gdy drzewo posiada kilka pni– obwód każdego z tych pni (np. 123+56) 

- gdy drzewo nie posiada pnia – obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa 

Lp. Gatunek krzewów wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy w m2 

1   

2   

3   

4   

Czy   usunięcie   wynika   z   celu   związanego   z   prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 
* - wstaw znak „x” w odpowiednim miejscu 

Tak* Nie* 

  

Przyczyna 
usuwania 
drzew/ 
krzewów 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………. 

Termin  zamierzonego  usunięcia  drzew  /krzewów 
(podać miesiąc/rok) 

Od Do 

………………201…r. ………….201….r 
 

 

………………………..……………………………. 
 

/ czytelny podpis / - verte - 
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Załączniki: 
1) Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie 

o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego 
– Załącznik nr 1. 

2) Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 - Załącznik nr 2. 

3) Zgoda właściciela nieruchomości – Załącznik nr 3. 
 

4) Rysunek, mapa określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic 
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej 
nieruchomości. 

 

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 1994 r. – Prawo budowlane, określający 
usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów 
budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. 

 

6) Projekt planu: 
 

a. 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 i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska  lub 

 

b. 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 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 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, jeżeli 
zostało wydane. 

 

 
 

UWAGA! 
 

POPRAWNE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH RUBRYK NINIEJSZEGO WNIOSKU 
I  ZAŁĄCZNIKÓW ORAZ DOŁĄCZENIE WYMIENIONYCH WE WNIOSKU 
ZAŁĄCZNIKÓW JEST WARUNKIEM JEGO ROZPATRZENIA! 
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Załącznik nr 1  

 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 

Bierzwnik, dnia ………….……… 

 

 

Ja niżej podpisany/a 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania* osoby składającej oświadczenie) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania*  osoby składającej oświadczenie) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania*  osoby składającej oświadczenie) 

 
 
 

jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 

z art. 233 § l ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny** i oświadczam, że : 

 
- posiadam tytuł prawny (właściciel, użytkownik wieczysty, dzierżawca najemca, użytkownik, 

zarządca, inny - …………………………….)*** władania nieruchomością położoną w 

………………  na  terenie  działki  o  nr  ew. …………, obręb geodezyjny  

…………………………..……….**** 
 
 
 
 

- posiadam prawo własności urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego w           

………………………………………………     na     terenie     działki o nr ew. ………….., obręb 

geodezyjny ………………………..………….**** 
 
 
 
 

…………………………………………………….. 

( podpis czytelny osoby składającej oświadczenie ) 

 
…………………………………………………….. 

( podpis czytelny osoby składającej oświadczenie ) 

 
…………………………………………………….. 

( podpis czytelny osoby składającej oświadczenie ) 
 

 
 
 
 

*         Dotyczy osób fizycznych 

**       Art. 233 § l i 6 kk 

§ l    Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym 

na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 6   Przepisy § l stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje 

możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
***     Podkreślić/wpisać odpowiednią formę władania. 
****   Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2 
 

 

 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 

Bierzwnik, dnia ……….……… 

 

 

Ja niżej podpisany/a 
 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

 
 

jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 

z art. 233 § l ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny* i oświadczam, że : 

- w   sposób    zwyczajowo    przyjęty     (……………………………………………………)**, 

w dniach ……………………………………… r. poinformowano członków spółdzielni, właścicieli 

budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami 

spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali usytuowanych na 

terenie          nieruchomości          położonej         w        Bierzwniku         przy         ulicy 

……………………………………………… na terenie działki o nr ew. ………….., obręb 

geodezyjny …………………………..……… o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia 

na usunięcie drzew/ krzewów wskazanych we wniosku.*** 

 
- w sposób  zwyczajowo  przyjęty  (……………………………………………………………)**, 

w dniach ……………………………………… r. poinformowano członków wspólnoty 

nieruchomości położonej w Bierzwniku przy ulicy ……………………………………………… na 

terenie  działki  o  nr  ew.  …………..,  obręb  geodezyjny  …………………………..……… o 

zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów wskazanych we 

wniosku.*** 
 
 
 
 

…………………………………………………….. 

( podpis czytelny osoby składającej oświadczenie ) 

 
…………………………………………………….. 

( podpis czytelny osoby składającej oświadczenie ) 
 

 
 

* Art. 233 § l i 6 kk 

§ l    Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym 

na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 6   Przepisy § l stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje 

możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
 

**     Wskazać w jaki sposób poinformowano 
 

***    Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 3  

 

Bierzwnik, dnia ………….……… 
 

 
 
 
 
 

Zgoda właściciela na wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzew/ krzewów 

 
 
 
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości położonej 
w …………………………… na terenie działki o nr ew. ………….., obręb geodezyjny 
…………………………..………. i wyrażam Pani/u 
……………………………………………...…………………………………………………, 
zam……………………………………………………………………………………………, 
ul.  ………………………………………………...  zgodę  na  wystąpienie  z  wnioskiem 
w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów wskazanych we wniosku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………………….. 

(podpis czytelny) 


