
Drawsko, dnia ………………………... 

 

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

 Imię i nazwisko wnioskodawcy  

 

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

adres                       

 

…………………………………. 

nr telefonu 

Wójt Gminy Drawsko 

ul. Powstańców Wlkp. 121 

64-733 Drawsko 

 

 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA 

NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 

 

 

1.  Imię, nazwisko i adres,  lub nazwa i siedziba posiadacza nieruchomości  

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

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

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

 

2.  Imię, nazwisko i adres,  lub nazwa i siedziba właściciela nieruchomości  

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

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

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

 

3. Oświadczenia: 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM 

DO NIERUCHOMOŚCI * 

 

Ja, niżej podpisany/a 

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

(imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub 

krzewów) 

Zamieszkały/a 

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

(adres) 

oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości położonej w miejscowości 

………….…..................., dla której Sąd Rejonowy w ........................................... prowadzi księgę 



wieczystą nr ....................................................., oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 

działka/i nr ......................... w obrębie ewidencyjnym..................................... wynikający z prawa: 

a. własności; 

b. współwłasności: 

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

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

(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres i wskazanie przysługujących 

udziałów ) 

c. użytkowania wieczystego: 

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

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM* 

 

Ja, niżej podpisany/a 

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

(imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub 

krzewów) 

Zamieszkały/a 

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

(adres) 

oświadczam, że  jestem posiadaczem nieruchomości położonej w miejscowości 

................................................, dla której Sąd Rejonowy w .......................................................... 

prowadzi księgę wieczystą nr ................................................, oznaczonej w ewidencji gruntów i 

budynków jako działka/i nr .......................... w obrębie ewidencyjnym …………………………. 

dla której stan prawny nie został uregulowany. W księdze wieczystej figuruje osoba: 

…………………………………………………………………………………. która zmarła.  

(imię i nazwisko osoby zmarłej) 

 

Spadkobiercy do dnia dzisiejszego nie uregulowali stanu prawnego ww. nieruchomości. 

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań.  

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie 

z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444), 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

 

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

(miejscowość, data)        (podpis (y)) 

 

* Niewłaściwe oświadczenie skreślić 

 



4.  Imię, nazwisko i adres,  lub nazwa i siedziba właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 

1 Kodeksu cywilnego (dot. urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, 

pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych  urządzeń podobnych  nie należących do części 

składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa) 

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

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

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

Oświadczam, iż posiadam prawo własności urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu   

Cywilnego.  

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

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

  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że  jestem właścicielem nieruchomości położonej w 

miejscowości……………………….o nr ew. ………….., obręb .…..…………………………….. 

i wyrażam Pani/u …………………………………………………….... zgodę na wystąpienie z 

wnioskiem w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów wskazanych we 

wniosku. 

……………………………………………………..  

                                                                                                             
(podpis czytelny)   

 

 

 

6. Nazwa gatunków drzew lub krzewów (nazwa dwuczłonowa) 

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

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

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

 

7. Obwód pni poszczególnych drzew mierzonych na wysokości 130 cm (a w przypadku gdy na tej 

wysokości drzewo posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni, gdy drzewo nie posiada na tej 

wysokości pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa). 

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

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

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

 

8. Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy (dot. wyłącznie usuwania krzewów) 

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

 

9. Drzewa/krzewy przeznaczone do usunięcia rosną na nieruchomości o nr ewid. ……………, 

obręb……………. przy ul. ………………………………. w miejscowości……………………… 

 



10. Przyczyna usunięcia drzew lub krzewów 

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

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

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

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

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

 

11. Termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów .................................................................. 

 

12. Usunięcie drzew/krzewów związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej  

TAK/NIE *  

 

13. Planuje się dokonanie nasadzeń zastępczych   TAK/NIE *  

 

14. Planuje się przesadzenie drzew lub krzewów  TAK/NIE * 

 

15. 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.  

 

Zostało wydane/nie zostało wydane* 

 

16. 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 z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) 

 

zostało wydane/ nie zostało wydane * 

 

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

    *niepotrzebne skreślić      (podpis wnioskodawcy) 

 

Oświadczenie z pkt 4 i 12 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań.  

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie 

z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.), 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

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

(miejscowość, data)        (podpis (y)) 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1253578&full=1


 

W załączeniu: 

1) 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  

 

2)   zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu 

informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (oświadczenie składa spółdzielnia mieszkaniowa lub 

zarząd wspólnoty mieszkaniowej) 

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez 

spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli 

zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o 

własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 532 z późn. zm.), zarządcę nieruchomości będącej 

własnością Skarbu Państwa, użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym. 

 

3)   projekt planu (dołącza się do wniosku, jeżeli we wniosku zaznaczono, że planuje się 

dokonanie nasadzeń lub przesadzeń): 

      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  

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 

 

4)  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  

 

5)  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 z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) jeżeli 

zostało wydane  

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.107036&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1253502:part=a3p8&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1253578&full=1

