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

Do Wójta Gminy Przytyk 
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU 

(podstawa prawna – art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. z 2013 poz. 627 z późn. zm.) 

1) Wnioskodawca: 

Imię i Nazwisko: ..…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon kontaktowy: .…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2) Oznaczenie nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy wnioskowane do 
usunięcia: 
 

Numer ewidencyjny działki/ działek: ……………………………………………………………………………………… 
 
Numer i nazwa obrębu: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Numer księgi wieczystej, lub innego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
3) Imiona i nazwiska właścicieli i/lub posiadaczy nieruchomości:  

(z pominięciem wnioskodawcy, o ile w ogóle dotyczy): 
 

Lp.               Imię i nazwisko                                  Adres                  Tytuł prawny1) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

4) Planowany termin usunięcia drzew lub krzewów:  
              (należy podać konkretny okres czasowy) 

 

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



5) Oznaczenie drzew lub krzewów wnioskowanych do usunięcia: 
 

Ilość sztuk  Gatunek drzewa   Obwód drzewa               Nr ew. działki 

     lub krzewu           (na wys. 130 cm)                       Nr obrębu* 

 

 

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

6) Przyczyna usunięcia drzew lub krzewów:  
(właściwe zaznaczyć) 
 

O zagrażają bezpieczeństwu obiektów  budowlanych. Jakich? ................................................... 
O zagrażają funkcjonowaniu urządzeń przesyłowych. Jakich ? ................................................... 
O zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego  
O chore, obumierające z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. Jakich ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
O przywrócenie gruntu do użytkowania rolniczego  
 
O inna. Jaka ? ……………………………………………………………………………………………………...................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7) Czy usunięcie drzew lub krzewów wynika z prowadzonej działalności 
gospodarczej1): 
 
 

O TAK             O  NIE 
 
 
 
 
 
………………………………..      …………………………………………….. 
miejscowość, data       czytelny podpis wnioskodawcy 



Oświadczam, że posiadam prawo do nieruchomości oznaczonej w pkt 2 niniejszego wniosku 

na podstawie tytułu prawnego wskazanego w pkt 3 niniejszego wniosku.  

Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy – 

zgodnie z art. 233 k.k., potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych powyżej. 

 
…………………………………………… 
czytelny odpis wnioskodawcy 
 

(należy wypełnić TYLKO w przypadku wniosku składanego przez posiadacza nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnym) 

Oświadczam, że jestem posiadaczem/ jedynym faktycznym użytkownikiem nieruchomości  

o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w pkt 2 niniejszego wniosku. 

Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy – 

zgodnie z art. 233 k.k., potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych powyżej. 

 

……………………………………………… 
czytelny podpis wnioskodawcy 
 

Pouczenie:  

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 do lat 3. 

 

Załączniki do wniosku: 

1) Zgoda współwłaściciela, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność 
2) Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli wnioskodawcą jest jej posiadacz 
3) Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do władania nieruchomością*  

(np. akt notarialny, umowa dzierżawy itp.)  
4) Rysunek lub mapa określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do 

granic nieruchomości i obiektów budowlanych na tej nieruchomości.  
5) Pełnomocnictwo, jeżeli pełnomocnik został ustanowiony 

 



Załącznik nr 1 

zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany/a/………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko współwłaściciela nieruchomości) 

 

zamieszkały/a/  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że wyrażam zgodę na usunięcie drzew: 

Ilość sztuk
 

Gatunek drzewa Obwód drzewa na               Nr ew. działki

          wys. 130 cm
         

Nr obrębu 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

            
             
 

z terenu nieruchomości położonej w…………………………………………….., gm. Przytyk 

 

 

 

 

 

…………………………..……………………… 

czytelny podpis współwłaściciela 


