
 
……..……………………………………………………….       …….………………………………… 
        (Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy)                               (data) 
       
…………………………………………….……………..… 

          (adres/siedziba) 
 
………………………………………………….……..…… 
 
 

……..……………………………………………………….     
       (telefon kontaktowy) 

 

 

 

 

Wniosek 
o zezwolenie na usunięcie drzew / krzewów 

 
Stosownie do art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) wnoszę o wydanie zezwolenia na usunięcie …........ szt. 

drzew oraz ….… m2 krzewów z terenu nieruchomości wyszczególnionych poniżej. 

 

Do wniosku dołączam: 

1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością / oświadczenie o posiadanym prawie własności 
urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego* - złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań; 

2) pisemną zgodę właściciela nieruchomości (w przypadku gdy posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym 
nieruchomości) bądź wszystkich współwłaścicieli (w przypadku gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub 
współużytkowania wieczystego) na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów* / oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej 
oraz zarządu wspólnoty mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzewa lub krzewu* - złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;  

3) rysunek, mapę lub 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 budowanych na tej nieruchomości; 

4) projekt planu: 
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 
-  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; 

5) 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; 

6) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 
przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (art. 83b ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody); 

7) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegających zakazom określonym w art. 51 ust. 1  
pkt 1 - 4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody - jeśli zostało wydane; 

8) w przypadku działania przez pełnomocnika - oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem 
lub uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. 

* niewłaściwe skreślić 

 

 

      …………………………………………..……………………………… 

       czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców lub pełnomocnika 

 
 
 
 
 
 
 

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


1. Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba właściciela nieruchomości: 
 

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

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

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

 
 

2. Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza nieruchomości:  
(wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości) 

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

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

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

3. Tytuł prawny władania nieruchomością:  
(np. własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawa) 

 

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

4. Oznaczenie nieruchomości: 
 

- działka gruntu nr ............................. 
 

- karta mapy ...................................... 
 

- obręb ............................................... 
 
 

5. Nazwa gatunku wnioskowanego do usunięcia drzewa i obwód jego pnia mierzony 
na wysokości 130 cm *: 

 

1)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm, 
2)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm, 
3)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm, 
4)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm, 
5)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm, 
6)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm, 
7)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm, 
8)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm, 
9)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm, 
10)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm, 
11)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm, 
12)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm, 
13)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm, 
14)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm, 
15)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm, 
16)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm, 
17)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm, 
18)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm, 
19)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm, 
20)  gatunek drzewa: ............................................., obwód pnia: ............................ cm. 

 
* w przypadku, gdy na wysokości 130 cm drzewo: 

a) posiada kilka pni – należy podać obwód każdego z tych pni, 
b) nie posiada pnia – należy podać obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa 

 
 



6. Nazwa gatunku wnioskowanego do usunięcia krzewu oraz wielkość powierzchni,  
z której krzewy mają zostać usunięte: 

 

1)   gatunek krzewu: ..........................................., powierzchnia: ........................... m2, 
2)   gatunek krzewu: ..........................................., powierzchnia: ........................... m2, 
3)   gatunek krzewu: ..........................................., powierzchnia: ........................... m2, 
4)   gatunek krzewu: ..........................................., powierzchnia: ........................... m2, 
5)   gatunek krzewu: ..........................................., powierzchnia: ........................... m2, 
6)   gatunek krzewu: ..........................................., powierzchnia: ........................... m2, 
7)   gatunek krzewu: ..........................................., powierzchnia: ........................... m2, 
8)   gatunek krzewu: ..........................................., powierzchnia: ........................... m2, 
9)   gatunek krzewu: ..........................................., powierzchnia: ........................... m2, 
10)   gatunek krzewu: ..........................................., powierzchnia: ........................... m2. 
 

7. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

8. Termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów: 
 

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

                                                                                                                   

Oświadczam, że: 

a) nie jestem przedsiębiorcą i nie prowadzę działalności gospodarczej*, 

b) jestem przedsiębiorcą i prowadzę działalność gospodarczą wpisaną w:* 

− Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie .............................................................................. 

 ............................................................................................ - wpis Nr .................................. 

− Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,  

a usunięcie drzew i krzewów, o których mowa wyżej, jest/nie jest* związane z prowadzoną 

działalnością. 

                                                                                                             

 

………………..……………………………………………………………. 

          czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców lub pełnomocnika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uwaga: 

W myśl art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie:  

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2; 
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem 

rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym 
drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach 
zieleni; 

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 
 a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 
 b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
 c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew; 
       3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych  
 i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
       3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania 
 rolniczego; 

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach; 

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części 
wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni; 

6)  drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; 
7)  drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między 

linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano 
trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż  
3 m od stopy wału; 

8)  drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają 
eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych 
na podstawie decyzji właściwego organu; 

9)  drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego 
organu; 

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby 
związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; 

11)  drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego 
ochroną krajobrazową; 

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych 
parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań 
ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000; 

13)  prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby 
ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; 

14)  drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: 
 a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli 
 urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury 
 kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na 
 zlecenie gminy lub powiatu, 
 b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia 
 na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot; 

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 120 ust. 2f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16794405?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(49)par(1)&cm=DOCUMENT


OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA  

NIERUCHOMOŚCIĄ 

 

Stosownie do art. 83b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

ja niżej podpisany(a)  

…………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby lub nazwa przedsiębiorstwa ubiegającego się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów) 
 

adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………….. 

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

legitymujący(a)  się: ……………………………………………………………………………………... 
                                                              (numer dowodu osobistego, nazwa organu wydającego dokument) 
 

PESEL: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów  

i budynków jako działka Nr ………………….. z mapy….., obręb ……………………… 

wynikające z tytułu: 
 

1) własności* 

2) współwłasności*, współwłaścicielami w/w nieruchomości są: 

………………………………… -………………………………………………….………....... 
(imię nazwisko/nazwa)    (adres zamieszkania/siedziby) 

 

………………………………… - ……………………….……………………………...……... 

………………………………… - ……………………….……………………………...……... 

………………………………… - ……………………….……………………………...……... 

3) użytkowania wieczystego* 

4) trwałego zarządu* - ……………………………………………………………………………... 
                                                                           (należy wskazać właściciela nieruchomości) 
 

5) ograniczonego prawa rzeczowego* - …………………………………………………………... 
                                                                           (należy wskazać właściciela nieruchomości) 
 

 
Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo do złożenia przedmiotowego oświadczenia w imieniu 
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: 

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

             (należy wskazać imię i nazwisko pełnomocnika oraz numer/data pełnomocnictwa) 

 

Stosownie do art. 83b ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oświadczenie 

niniejsze składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej 

z art. 233 Kodeksu karnego. 

 

 

………………………………………….   ………………………………………. 
(miejscowość, data)        (podpis) 
 
 
         (podpis) 

* niewłaściwe skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE WŁASNOŚCI URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 49 § 1 KODEKSU CYWILNEGO 

 

Stosownie do art. 83b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, w imieniu  

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

(nazwa podmiotu) 
 

z siedzibą przy ul. ……………………………………………………………………………………… 
(adres) 

 

oświadczam, że 

 
………………………………………………………………………………………………….………... 
                                         (nazwa podmiotu) 
 

jest właścicielem urządzeń ……………………………………………………………………….…., 
(rodzaj urządzenia) 

 

których funkcjonowanie zostało zagrożone przez drzewa/krzewy objęte wnioskiem  

o ich usunięcie z dnia …………………………… . 

 

 

Stosownie do art. 83b ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

oświadczenie niniejsze składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego. 
 

 

………………………………………….   ………………………………………. 
(miejscowość, data)        (podpis) 
 
 

 


