
…………………………………………………
   (Imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy

posiadacza lub właściciela nieruchomości albo
właściciela urządzeń,o których mowa w art. 49 § 1

Kodeksu cywilnego – jeżeli  drzewo lub krzew
 zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń )

…………………………………………………
(Adres lub siedziba wnioskodawcy)

………………………………………………...
(Kod  pocztowy)

…………………………………………………
 (Telefon kontaktowy)

Podegrodzie, dnia ……………………...

WÓJT GMINY PODEGRODZIE

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1098  z  późn.  zm.) zwracam się z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew/a/, krzewów wyszczególnionych w tabeli:

L. p. Nazwy gatunku drzew

Obwód pni drzew mierzony na wysokości 130 cm od 
podstawy pnia, a w przypadku gdy na tej wysokości:

  a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio 
poniżej korony drzewa.

Ilość
sztuk

1.

2.

3.

4.

5.

L. p. Nazwy gatunku krzewów Wielkość powierzchni w m2

1.

2.

3.

4.

5.

rosnących na nieruchomości oznaczonej numerem działki ...……………………… , położonej w miejscowości

……………………………. , Gmina Podegrodzie, wpisanej do księgi wieczystej nr …………………………..…

przeznaczenie terenu: ……………………………………………………………………………………………….…...
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1) Oświadczenia: 
 -  Oświadczenie  o  posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością stanowi załącznik nr 1 do

wniosku.

-  Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że jestem
właścicielem urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.*

 -  Oświadczam, że jestem posiadaczem nieruchomości, na której rosną drzewa / krzewy* wnioskowane
do usunięcia, na podstawie ………………………………………………..……………..... oraz dołączam zgodę
właściciela tej nieruchomości.

 -  Oświadczam, że wniosek jest składany przez spółdzielnię mieszkaniową / wspólnotę mieszkaniową, w
której właściciele powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą  z dnia  24
czerwca 1994  r. o własności lokali / zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
Działając w imieniu spółdzielni mieszkaniowej / w imieniu wspólnoty mieszkaniowej oświadczam, że
informacja, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody została udostępniona zgodnie z
brzmieniem wskazanego przepisu.

 - Oświadczam,  że jestem użytkownikiem wieczystym / posiadaczem nieruchomości o  nieuregulowanym
stanie prawnym.

2) Miejsce, przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu* oraz wskazanie czy usunięcie wynika
z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

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

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

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

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

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

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

3)  Oświadczam, że teren nieruchomości, z którego mam zamiar usunąć drzewa/krzewy jest/nie jest
wpisany do rejestru zabytków.

Pouczenie: 
Jeżeli wniosek/podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ

zgodnie z art. 64 § 2 ustawy – K odeks postępowania administracyjnego wzywa wnoszącego do
usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje
pozostawienie podania bez rozpoznania.

……………………………………………...
                              /podpis wnioskodawcy/

* niepotrzebne skreślić
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Do     wniosku   należy     dołączyć:    

1. Pisemną zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem.
2. Pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli, w przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością.
3.  Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w pkt 1, nie jest wymagana w przypadku wniosku

złożonego przez:
1) spółdzielnię mieszkaniową;
2)  wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością  wspólną
zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z  2021 r., poz. 1048);
3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

4. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana także w  przypadku wniosku złożonego przez
użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących
podmiotem, o którym mowa w pkt. 3.

5. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (Załącznik nr 1).
6.  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 nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe
prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30 - dniowy termin na
zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na
zgłaszanie uwag.

7.  Rysunek, 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 odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów  budowlanych istniejących lub
projektowanych na tej nieruchomości.

8.  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.

9.  Decyzję 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.

10. 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.

11. Pełnomocnictwo (jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
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Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ

Ja niżej podpisany(a)1) ...........................................................................................................................
/imię i nazwisko osoby ubiegającej się o zezwolenie na usunięcie zieleni , PESEL/nazwa/

legitymujący(a) się ...................................................................................................................……….
                                                    /numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego – dot. osób fizycznych/

zamieszkały(a) .......................................................................................................................................
/adres zamieszkania/ siedziba – kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, mieszkania/

................................................................................................................................................................
/adres do korespondencji/

.......................................................
                /telefon/

po zapoznaniu się z art. 83b ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody     (tekst jednolity: Dz. U.  
z  2021 r., poz. 1098 z późn. zm.)

Oświadczam,  że  posiadam tytuł  prawny  władania  nieruchomością,  oznaczoną w ewidencji  gruntów

i budynków jako działka nr …………………….. w obrębie nr ……………………….. położoną w Gminie

Podegrodzie w miejscowości …………………………………………………………. wynikający z prawa2):

    1) własności
    2) współwłasności……………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………….
       (określenie udziału we współwłasności, wskazanie współwłaścicieli - nazwisko i imię lub nazwa oraz  adres)

wraz ze zgodą wszystkich współwłaścicieli na usunięcie zieleni3)

    3) użytkowania wieczystego
    4) trwałego zarządu4) ………………………………………………………………………………………...
    5) ograniczonego prawa rzeczowego ………………………………………………………………………..
    6) stosunku zobowiązaniowego (np. dzierżawa, najem przewidujący uprawnienie do usunięcia zieleni)
    7) korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
    8) inne (określenie formy prawnej) …………………………………………………………………………

Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do władania nieruchomością jest:

…………………………………………………………………………………………………………………..
/wskazać dokument, z którego wynika tytuł do władania nieruchomością/

Zgodnie  z  art.  233  §  1  Kodeksu  karnego:  „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 od 6 miesięcy do lat 8.”. W myśl
zaś art. 233 § 6 Kodeksu karnego przepis art. 233 § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa
fałszywe  oświadczenie,  jeżeli  przepis  ustawy  przewiduje  możliwość  odebrania  oświadczenia  pod
rygorem odpowiedzialności karnej.
Pouczony  o  odpowiedzialności  za  składanie  fałszywych  oświadczeń  oświadczam,  że  dane  zawarte
powyżej są zgodne ze stanem faktycznym.

................................................................... ...................................................
              /miejscowość, data / /podpis/

1) Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane,
2) Odpowiednie zaznaczyć,
3) Należy załączyć zgodę współwłaścicieli,
4) Należy wskazać właściciela nieruchomości.
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