
 ................................data........................ 
         miejscowość 

 

............................................................... 
Nazwisko i imię posiadacza nieruchomości  

................................................................ 
Adres zamieszkania 

................................................................ 
Nr telefonu  

  

............................................................... 
Nazwisko i imię właściciela nieruchomości  

................................................................ 
Adres zamieszkania 

................................................................ 
Nr telefonu  

  

 

          Burmistrz Miasta i Gminy Opatów  

                                          ul. Plac obrońców Pokoju 34 

                                                        27 – 500 Opatów 

 

Wniosek 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – krzewów 

 
Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – krzewów: (wymienić 

wszystkie drzewa/krzewy przeznaczone do usunięcia zgodnie z numeracją na rysunku/mapie) 

 

Lp. Gatunek drzewa obwód pnia drzew 

mierzony na wysokości 

130 cm od ziemi / 

krzewy w m2 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
rosnących na działce o nr ew.  ................. położonej w .......................................................... 

stanowiącej własność (będącej w posiadaniu)...........................................................................  

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



Odległość drzew-krzewów od budynków…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 
(wymienić odległości od wszystkich budynków) 

 

Odległość drzew- krzewów od granic nieruchomości ………………………………………… 

..……………………………………………………………………………………………… 
(wymienić odległości od wszystkich granic) 

 

Odległość drzew – krzewów od drogi………………………………………….. 

 

Przyczyna wycięcia drzew(a) – krzewów – szczegółowy opis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………. 

 
Przewidywany termin usunięcia drzew krzewów ....................................................................... 

 
  

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

       Czytelny podpis właściciela 

 
Oświadczam, pod rygorem o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu 

karnego za składanie fałszywych zeznań, że; 

- jestem właścicielem – posiadaczem terenu, na którym rosną wnioskowane do usunięcia 

drzewa/krzewy. 

- posiadam tytuł prawny władania nieruchomością (podać tytuł prawny, przez kogo wydany, 

numer i z dnia) ……………………………………………………………………………… 

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

- usunięcie drzewa/krzewu  wynika/nie wynika z celu związanego z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 

- posiadam tytuł prawny własności urządzeń o których mowa w art. 49 par. 1 kodeksu 

cywilnego (dotyczy właścicieli urządzeń o których mowa w art. 49k.c.)…………………………………... 

 

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

 

Do wniosku załączam mapę /rysunek działki w odniesieniu do granic nieruchomości.  

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

      Czytelny podpis właściciela 



*Niepotrzebne skreślić.  

 

   Załączniki: ( niepotrzebne skreślić) 

 
1) Pełnomocnictwo ( w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości) 

2) Zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku, gdy nieruchomość stanowi 

współwłasność. 

3) Zgoda właściciela/ właścicieli sąsiedniej działki w przypadku, gdy drzewa lub 

krzewy rosną na granicy nieruchomości. 

4) Zgoda właściciela nieruchomości, w przypadku gdy posiadacz nie jest 

właścicielem lub użytkownikiem wieczystym oraz gdy wniosek nie jest złożony 

przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową ( w której właściciele 

powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi) zarządcę nieruchomości 

będącej własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza nieruchomości                           

o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego żadnym z wyżej 

wymienionych podmiotów. 

5) Rysunek, 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 1994r – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub 

krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 

istniejących lub projektowanych na nieruchomości. 

6) Oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową informacji                

o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub 

krzewu (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań). 

7) Inwentaryzacja zieleni (w przypadku przedsiębiorców). 

8) Projekt planu : 

- 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 lub  

- przesadzenia drzewa lub krzewu 

            Jeżeli nasadzenia lub przesadzenia są planowane , wykonane w formie  

            rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania terenu lub działki oraz  

            informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu  

            i planowanym terminie ich wykonania 

9) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku realizacji 

przedsięwzięcia dla którego jest wymagane jej uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 

3 października 2008roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie. 

10) Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające 

stosownym zakazom jeżeli zostało wydane 

11) Decyzja o lokalizacji  inwestycji celu publicznego 

12) …………………………………………………………………………………… 



 

 

Zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości 

(wypełnić w sytuacji, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki lub gdy działka 

znajduje się we współwłasności). 

 

 

 

……………………………………….. 

(Imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 

 

 

……………………………………………….. 

 

………………………………………………. 

                                (adres) 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, że 

jestem właścicielem nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym…………………… 

położonej w obrębie geodezyjnym…………………………….……………..i wyrażam zgodę 

na usunięcie przez Pana/Panią………………………………………………………………… 

zam……………………………………………………………………………………………. 

drzew/krzewów wymienionych we wniosku po uzyskaniu zezwolenia na ich usunięcie. 

 

 

 

                                                                                         …………………………………. 
                                                                                                             (podpis właściciela nieruchomości) 

  

 


