
                                                                                                        ....................................................... 
                                                                                                                                              (miejscowość i data) 
............................................................... 
            (imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

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

.............................................................. 
          (dokładny adres Wnioskodawcy) 
 

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

          (numer telefonu kontaktowego)    Burmistrz Stawiszyna 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub/i krzewów 
 

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub/i/ krzewów rosnących na 

nieruchomości w _________________ przy ul. __________________ nr____,  gmina Stawiszyn, 

na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym ______________________ obręb 

________________ stanowiącej własność ____________________________________ 

Przeznaczenia terenu, na którym rosną drzewa (krzewy): ______________________________ 

Wnioskowane do wycinki drzewa: 

1. Gatunek ________________ obwód pnia na wysokości 130 cm ____________ cm; sztuk ____ 

2. Gatunek ________________ obwód pnia na wysokości 130 cm ____________ cm; sztuk ____ 

3. Gatunek ________________ obwód pnia na wysokości 130 cm ____________ cm; sztuk ____ 

4. Gatunek ________________ obwód pnia na wysokości 130 cm ____________ cm; sztuk ____ 

Uwaga: Jeśli drzewo ma kilka pni, należy wpisać obwód każdego pnia. W razie zamiaru usunięcia większej ilości 

drzew lub/i krzewów ich wykaz należy sporządzić w postaci osobnego załącznika do wniosku. 
Wnioskowane do wycinki krzewy: 

1. Gatunek ________________________ powierzchnia w m
2

 _____________________ 

2. Gatunek ________________________ powierzchnia w m
2

 _____________________ 

Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew lub/i krzewów: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Termin zamierzonego usunięcia drzew lub/i/ krzewów: ______________________________ 

Usunięcie drzew i/lub krzewów wynika*/nie wynika* z celu związanego z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

 

                                                                                                ___________________________ 

                                                                                                                             (data i podpis Wnioskodawcy) 



* niepotrzebne skreślić 

 

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:  
 rysunek lub mapę z zaznaczoną granicą działki, położeniem obiektów budowlanych oraz 

lokalizacją drzew lub krzewów do zamierzonego usunięcia, 

 oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (o prawie własności, 

wieczystego użytkowania, władania), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań (str. 3 formularza); 

 

w przypadku gdy posiadacz gruntu nie jest jego właścicielem lub wieczystym użytkownikiem  

 pisemną zgodę właściciela nieruchomości; 

 

w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych 

 oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.): 

  

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody „Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w 

sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących 

członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują 

spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków 

wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, 

wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie 

później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag”. 

 

 w przypadku wspólnot mieszkaniowych 

 imiona, nazwiska i adresy członków zarządu wspólnoty 

 umowę o zarządzanie nieruchomością wspólną  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE 

o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością 

 

 

Świadomy (a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 

kodeksu karnego) oświadczam: 

 

1) Grunt, na którym rosną drzewa i/lub krzewy do zamierzonego usunięcia*/przesadzenia* 

stanowi własność* / jest oddany w wieczyste użytkowanie* 

wpisać wszystkie imiona, nazwiska osób i adresy  lub nazwy i adresy firm/instytucji: 

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

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

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

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

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

i znajduje się w posiadaniu (czyim) ....................................................................................  

na podstawie ........................................................................................................................  

(na przykład: umowy dzierżawy, najmu, korzystania z gruntu, itp.)  

 

 

 

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

         czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 


