
 

.........................................., dnia ....................... 2015 r. 

 

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

(imię i nazwisko wnioskodawcy/ów) 

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

(adres) 

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

(telefon kontaktowy)                        WÓJT GMINY 

           Dobrzyniewo Duże 

 

Wniosek 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów 

 

z nieruchomości ozn.nr geod. ............... położonej w miejscowości .................................................... 

obręb ...................................................................................................................................................... 

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwa posiadacza nieruchomości albo właściciela urządzeń,  

o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego: 
.......................................................................................................................................................................

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

2. Imię, nazwisko i adres albo nazwa właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń,  

o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego: 
.......................................................................................................................................................................

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

3. Nazwa gatunku drzewa i obwód  pnia mierzony na wysokości 130 cm: 

1) ............................................................................................................................................................ 

2) ............................................................................................................................................................ 

4. Nazwa gatunku krzewu i wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty: 

1) .................................................................................................................................................... 

2) .................................................................................................................................................... 

5. Miejsce zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu:.......................................................... 

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

6. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu: ..................................................... 

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

7. Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu: .......................................................... 

8. Czy usunięcie drzewa lub krzewu wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności 

gospodarczej? .......... 

       ............................................................................ 
          (czytelny podpis wnioskodawcy/-ów) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu przez administratora 

danych tj. Gminę Dobrzyniewo Duże z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25. Dane 

osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z 

treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści podanych danych i prawie ich poprawiania. 

 

............................................................................ 
          (czytelny podpis wnioskodawcy/-ów) 

 

 



 

 

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, składanie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

2. Pisemna zgoda właściciela nieruchomości sąsiedniej w przypadku drzewa lub krzewu 

rosnącego na granicy nieruchomości. 

3. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, z której ma być usunięte 

drzewo lub krzew. 

4. 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 1994 r. 

– Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do 

granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej 

nieruchomości. 

5. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy  

o ochronie przyrody – dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. 

6. Projekt planu nasadzeń zastępczych 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 projekt planu 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 jej 

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 oddizaływania na srodiwkso, oraz postanowienie uzgadniające wydawane 

przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko, jezeli 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. 

9. Kopia pełnomoctwa (oryginał do wglądu) jeśli strona jest zamieszkała za granicą lub 

mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy 

zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, 

chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej - zgodnie  

z art. 40 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

 

Dodatkowe informacje: 

 

1. Obwód pnai drzewa podaje się na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości 

drzewo: 

1) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, 

2) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. 

2. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem – do wniosku należy dołączyć 

pisemną zgodę właściciela (współwłaścicieli) na wydanie zezwolenia. 

3. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie 

przyrody nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię 

mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową oraz użytkownika wieczystego lub posiadacza 

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

4. Przypadki, gdy usunięcie drzewa lub krzewu nie wymaga uzyskania zezwolenia są 

wymienione w art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. 



 

 

……………………….., dnia ………….... r. 
       (miejscowość) 

 

………………………………………… 
                  (imię i nazwisko) 

 

 

……………………………………………….. 

                           (adres) 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie  

z art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny: „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.”, 

oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością ozn. nr geod. ……..…… 

położoną w obrębie ………………….…………………..……….., gmina Dobrzyniewo Duże, 

wynikający z prawa: 

1). własności ………..…………………………………………………………………………., 

2). współwłasności: 

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

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

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

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

udziałów ) 

3). użytkowania wieczystego 

......................................................................................................................................................, 

dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

Nr BI1B/…….……………………..…. 

4). najmu ………..……………………………………………………………………………… 

5). dzierżawy ………………………………………………………………………..………….. 

6). inne ………………………………………………………………………………..………... 

  

 

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

(czytelny podpis) 
 


