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…………………………………………… 
miejscowość, data 

 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
Ul. 1 Maja 16 

74-100 Gryfino 
 

 
WNIOSEK  

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 
 

I - WNIOSKODAWCA (posiadacz nieruchomości lub właściciel urządzeń o których mowa w art. 49§1 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny) 
Imię i nazwisko/ nazwa instytucji/ pieczęć 
 
 
 
 
Miejscowość: Kod pocztowy: 
Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 
e-mail: Telefon: 

 
II - PEŁNOMOCNIK (jeśli został ustanowiony) 
Imię i nazwisko  
Miejscowość: Kod pocztowy: 
Ulica: Nr domu:   Nr lokalu:  
e-mail:   Telefon: 

 

III - WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ WNIOSKOWANE DO USUNIĘCIA 
DRZEWA LUB KRZEWY  
Imię i nazwisko/ nazwa instytucji/ pieczęć 
 
 
 
 
Miejscowość: Kod pocztowy: 
Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 
e-mail: Telefon: 

 
 
IV -  LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI, NA TERENIE KTÓREJ ROSNĄ WNIOSKOWANE  
DO USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWY 
Miejscowość: Kod pocztowy: 
Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów (należy podać numer i obręb ewidencyjny działki): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Określenie terenu, na którym rosną wnioskowane do usunięcia drzewa lub krzewy, wg miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów, aktualnego korzystania z nieruchomości (np. działka 
zabudowana, działka budowlana do zabudowy, nieużytki, park, zieleniec, pas drogowy drogi publicznej, itp.)  
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Oświadczam(y), pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 i 6 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny za składanie fałszywych zeznań,                  

że posiadam(y) tytuł prawny władania nieruchomością stanowiącą działkę(ki) 

nr…………………...…..... obręb ewidencyjny: ………………………..…, w formie 

(zaznaczyć właściwy kwadrat):  

 
□ własności  
□ współwłasności 
□ użytkowania wieczystego 
□ trwałego zarządu (należy wskazać właściciela nieruchomości)…………………………………………… 
□ stosunku zobowiązaniowego (np. dzierżawa)………………………………………….……….................... 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
□ korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ……………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………. 
□ inne (określenie formy prawnej)…………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………….…………………………………………………………………….…. 
 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 
 

………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko składającego oświadczenie/ Imiona i nazwiska składających oświadczenie 

 
 

V  - WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW WNIOSKOWANYCH DO USUNIĘCIA 

Lp. Nr 
inwentaryzacyjny1) 

Nazwa gatunkowa drzewa lub 
krzewu 

Obwód pnia drzewa 
na wys. 130 cm 2) / 

wielkość 
powierzchni  

krzewu w m2  3) 

Nr działki, obręb 

     
     
     

 
Objaśnienia: 
1) Numer inwentaryzacyjny drzewa lub krzewu podany we wniosku powinien być zgodny z numerem usytuowania drzewa lub krzewu  na 

załączniku graficznym. Lokalizacja drzew/krzewów na załączniku graficznym powinna pokrywać się z oznakowaniem drzew/krzewów 
w terenie. 

2) W przypadku gdy na wysokości 130 cm drzewo posiada kilka pni – należy podać obwód każdego z tych pni, a gdy drzewo na tej 
wysokości nie posiada pnia, to obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. 

3) Wielkość powierzchni pokrytej krzewami stanowi wielkość rzutu poziomego krzewu. 
W przypadku większej liczby gatunków drzew/powierzchni krzewów, do wniosku należy załączyć inwentaryzację zieleni, w formie 
tabelarycznej, zawierającą: liczbę porządkowa, nr inwentaryzacyjny drzewa/ krzewu zgodny z numerem usytuowania drzewa na załączniku 
graficznym, gatunek drzewa/krzewu, obwód pnia drzewa na wys. 130 cm /wielkość powierzchni krzewu w m2 , numer i obręb działki. 
 
VI - PRZYCZYNA WNIOSKOWANEGO USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW  
 

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

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

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

WSKAZANIE CZY WNIOSKOWANE USUNIĘCIE WYNIKA Z CELU ZWIĄZANEGO  
Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ - wynika  □ – nie wynika 
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VII - PLANOWANY TERMIN USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW (data, do której wnioskodawca 
planuje usunąć drzewa lub krzewy – podana data określa termin ważności zezwolenia). 

dzień ………………, miesiąc ……………………………………, rok  ……………..……. 

 
VIII - PLANOWANE WYKONANIE NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH W ZWIĄZKU Z USUNIĘCIEM 
DRZEW LUB KRZEWÓW 

□ – tak □ – nie  
planowane nasadzenie: 
• drzew w liczbie ……….……… (nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew) / 
• krzewów na powierzchni ……….…….m2 (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,  zgodnie z dołączonym planem 
nasadzeń w terminie do ………………………….………...……. 
 

 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców lub osób umocowanych do reprezentowania wnioskodawcy                 

(w przypadku osób prawnych podpisy zgodne z KRS) 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do wniosku (właściwe zakreślić): 
zgoda właściciela nieruchomości (oryginał) na usunięcie drzew lub krzewów, w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym  

Uwaga: zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadkach wniosku złożonego przez: 
 zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, 
 użytkownika wieczystego,  
 posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (nie dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot 

Mieszkaniowych). 
 oświadczenie o przeprowadzeniu czynności tj. udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew lub krzewów, z wyznaczeniem co najmniej 30-dniowego terminu zgłaszania uwag, w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię 
mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi. Oświadczenie 
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

 oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, składane pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 rysunek lub 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 stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących  lub projektowanych na tej 
nieruchomości. 

 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 liczba usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy, 
b) przesadzenia drzew lub krzewów 
- jeżeli są planowane, wykonany na rysunku lub mapie, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie  drzew lub krzewów oraz miejscu                       
i planowanym terminie ich wykonania. 

 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 
oddziaływania na środowisko oraz postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie, 

 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. 

 w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego 
odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty skarbowej od 
udzielonego pełnomocnictwa   

 pisemne  zgody pozostałych współwłaścicieli, jeżeli nieruchomość jest współwłasnością, w przypadku, jeżeli nie podpisali się oni pod 
wnioskiem 


