
          
       ………………………………………… 

          miejscowość, data 
    

 
Wójt Gminy  
Pilchowice 

 
 
 

W N I O S E K  

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNI ĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 

1. WNIOSKODAWCA  (posiadacz)  
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 
Adres zamieszkania lub siedziby  
Telefon kontaktowy 

 
 
 
 
 

2. PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony) 
Imię i nazwisko 
Adres zamieszkania 
Telefon kontaktowy 

 
 
 
 
 

3. WŁAŚCICIEL(E)  NIERUCHOMO ŚCI 
NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY* 
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu 
Adres zamieszkania/siedziba 
Telefon kontaktowy 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. tytuł prawny do władania nieruchomością nr ……………………… położoną przy ulicy…………………… 
wynikaj ący  z (odpowiednie podkreślić lub wpisać): własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, 
umowy dzierżawy, trwałego zarządu, innych –………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. przeznaczenie terenu, na którym rosną wnioskowane do usunięcia drzewa i/lub krzewy (zgodnie z gminną 
ewidencją gruntów lub ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego 
na danym terenie:  

odpowiednie podkreślić: działka budowlana, użytki rolne, nieużytki, pas drogowy drogi publicznej, teren zieleni 
(park, zieleniec itp.), inne /……………………………………………………….................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

6. zieleń wnioskowana do usunięcia : 

Lp. nazwa gatunku 
drzewa 

obwód pnia 
na 
wysokości 
130[cm] 

numer 
działki, 
karta mapy 

 Lp. nazwa gatunku 
krzewu 

powierzchnia 
krzewu [m²] 

numer 
działki, 
karta mapy 

1     1    
2     2    
3     3    
4     4    
5     5    
6     6    
7     7    
8     8    
9     9    
10     10    

 



7. przyczyna usunięcia drzew i/lub krzewów: ………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8. termin usunięcia drzew i/lub krzewów: 
........................................................................................** 
 

9. załączniki do wniosku: 

a) rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew i/lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów 
budowlanych istniejących lub budowanych (oraz planowanych do realizacji) na tej nieruchomości, z podaniem 
kolejnych numerów drzew lub krzewów wynikających z tabeli wskazanej w punkcie 6. wniosku. 

b) oryginał zgody właścicieli terenu na planowane usunięcie drzew i/lub krzewów lub uwierzytelniona, zgodnie z 
art. 76a Kpa, kopia ww. dokumentu - jeśli wnioskodawca (posiadacz nieruchomości) nie jest właścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym oraz w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność lub współużytkowanie 
wieczyste więcej niż 1. osoby lub podmiotu, należy dołączyć zgodę wszystkich właścicieli/współużytkowników 
wieczystych wraz z podaniem ich adresów zamieszkania/siedzib; w przypadku tzw. dużej wspólnoty mieszkaniowej 
do wniosku należy dołączyć zgodę większości współwłaścicieli nieruchomości, 

c) kserokopia projektu zagospodarowania terenu będącego załącznikiem do wniosku lub udzielonego pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia robot budowlanych potwierdzona za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a Kpa, 
uprawdopodabniająca wystąpienie kolizji postulowanej do usunięcia zieleni z planowanym do realizacji 
zamierzeniem budowlanym (wyłącznie w przypadku wycinki związanej z inwestycją), 

d) oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 Kpa odpis pełnomocnictwa*** udzielonego przez osoby 
upoważnione  do składania oświadczeń woli (wymagane w przypadku działania poprzez pełnomocnika); 
w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszego niezbędne jest przedłożenie dokumentu (oryginału lub 
uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa) potwierdzającego możliwość jego udzielenia; z pełnomocnictwa w 
sposób jednoznaczny winno wynikać umocowanie do występowania z wnioskiem i reprezentowania wnioskodawcy 
w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów,  

e) oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo**** , 
f) inwentaryzacja zieleni wymagana w przypadku usuwania ponad 10 drzew i/lub krzewów oraz w przypadku 

usuwania zieleni z powodu kolizji z planowaną inwestycją  budowlaną. 
 

                 

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

           czytelne podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców lub pełnomocnika 

 

* W przypadku gdy wnioskowane do usunięcia drzewa i/lub krzewy rosną na terenie będącym w zarządzie spółdzielni 
mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych we wniosku należy podać dane osobowe wszystkich jego współwłaścicieli  
(imiona i nazwiska) wraz z podaniem aktualnych adresów ich zamieszkania.  

** Data, do której wnioskodawca planuje usunąć drzewa i/lub krzewy. 

*** Zgodnie z art. 33 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo 
poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami 
uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. 

**** Zgodnie z częścią IV wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień stanowiącego załącznik 
do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, ze zmianami), od udzielonego 
pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową. 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (art. 6 ust. 2 ww. ustawy). Oryginał dowodu zapłaty 
(albo jego uwierzytelnioną kopię), zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie 
zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330), należy dołączyć do akt sprawy. 

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie 
z treścią części IV.  załącznika do cytowanej wyżej ustawy o opłacie skarbowej.  

 



 

Załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleni 
 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMO ŚCIĄ 
 
 

Ja niżej podpisany1) /a/ …………………………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko osoby ubiegającej się o zezwolenie na usunięcie zieleni , PESEL/ 

 
legitymujący(a) się…………………………………………………………………………………………………………… 

        /numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego/ 
 
zamieszkały (a)…………………………………………………………………………………………………………………… 

/adres zamieszkania/ siedziba – kod pocztowy, miejscowość,  ulica nr domu, mieszkania/ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/adres do korespondencji/ 
 
 
po zapoznaniu się z art. 83b ust.2 ustawy z 16. kwietnia 2004 o ochronie przyrody /tj. Dz.U.2013, poz. 627 ze zm./ 
 
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością, oznaczoną w ewidencji gruntów  

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

w …………..…………………………….. przy ulicy…………………………………………………………………………… 

wynikaj ący 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) 
8) inne……………………………………………………………………  
 

Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do władania nieruchomością jest:  

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

 
W załączeniu przedstawiam pełnomocnictwo upoważniające mnie do uzyskania  zezwolenia na usunięcie zieleni wraz z 
upoważnieniem do zaciągania zobowiązań finansowych lub składania oświadczeń woli.5) 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z 
06. czerwca 1997 Kodeks Karny /Dz. U.1997 Nr 88 poz.553 ze zm./, potwierdzam własnoręcznym podpisem 
prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
 
 
 
 

…………………………      ……………………………  
 /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 
5) Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych 
 

 


