
 

   ………………………….., dnia …………… 

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

       (Imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy)   

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

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

                  (adres zamieszkania / siedziby) 

....................................................................    
  (numer telefonu)    

Burmistrz Piask 

ul. Lubelska 77 

21-050 Piaski 

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2134 ze zm.) zwracam(y) się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów rosnących 

na terenie nieruchomości położonej przy ul. ……………………………………….. 

w miejscowości ………………………………………….. . 

 

1) Wykaz wnioskowanych do usunięcia drzew i/lub krzewów: 

Lp. 

Numer 

geodezyjny 

działki 

Nazwa gatunku drzewa / 

krzewu1) 

Drzewa Krzewy 

Obwód pnia 

drzewa2) 
Ilość 

Powierzc

hnia 

krzewów 

(cm) (szt.) (m2) 
      

      

      

      

      

      

      

      

 

1. Nazwa rodzajowa oraz epitet gatunkowy np. świerk pospolity, klon zwyczajny, lipa drobnolistna,  itp. 

2. Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130cm od powierzchni gruntu. Jeżeli drzewo rozwidla się 

na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jak odrębne drzewo a ich obwody podaje się we 

wniosku. Natomiast, gdy korona drzewa znajduje się poniżej 130 cm należy podać obwód pnia 

mierzony bezpośrednio poniżej korony i ująć tę informację we wniosku. 
 

 

 



 

1) Dane identyfikacyjne posiadacza nieruchomości: 

Imię i nazwisko lub nazwa (pieczęć): 

 

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

 

Adres posiadacza nieruchomości: 

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

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

 

2) Dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których 

mowa w art. 49§1 kodeksu cywilnego: 

Imię i nazwisko lub nazwa(pieczęć): 

 

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

 

Adres właściciela nieruchomości / urządzeń: 

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

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

3) Przyczyna usunięcia drzew i/lub krzewów 

(opisać np. zły stan fitosanitarny (zdrowotny), kolizja z planowaną inwestycją, itp.) 

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

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

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

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

4) Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa i/lub krzewy 

(Opisać zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ewidencją 

gruntów lub aktualnym sposobem korzystania z nieruchomości: np. działka budowlana, 

użytki rolne, nieużytki, park , pas drogowy drogi publicznej, itp.) 

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

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

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

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

5) Wskazać, czy usunięcie drzew i/lub krzewów wynika z celu związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej (Zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 TAK (tj. wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej) 

 

 NIE (tj. nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej) 

 



 

6) Planowany termin usunięcia drzew i/lub krzewów 

(Proszę podać datę, do której wnioskodawca planuje usunąć drzewa i/lub krzewy) 

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

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych zamieszczonych powyżej. 

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: numer telefonu i adres 

e-mail były przetwarzane przez Gminę Piaski, Urząd Miejski w Piaskach w celu ustalenia 

daty wizji lokalnej oraz poinformowania o ewentualnych brakach formalnych do złożonego 

wniosku. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez pisemny wniosek. 

            

     ….……………………………………………………… 

      (Czytelny podpis wnioskodawców lub pełnomocnika) 
 

Do wniosku dołączam: 

1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, o którym mowa w art. 

83b ust. 1, pkt 2 ustawy o ochronie przyrody; 

2. Zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów. W przypadku, 

gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgodę wszystkich współwłaścicieli ze wskazaniem ich adresów 

zamieszkania i adresów do korespondencji; 
3. Oświadczenie o korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym –posiadacz 

nieruchomości – samoistny posiadacz nieruchomości; 

4. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzew i/lub krzewów w odniesieniu do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na nieruchomości; 

5. Projekt zagospodarowania działki lub terenu (wykonany przez projektanta posiadającego 

odpowiednie uprawnienia budowlane) 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; 

6. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie 

przyrody (dotyczy: Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych) 

7. Oświadczanie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu 

cywilnego; 

8. Projekt planu nasadzeń zastępczych, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. a) ustawy 

o ochronie przyrody; 

9. Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. b) 

ustawy o ochronie przyrody; 

10. 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; 

11. 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 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli 

zostało wydane. 

 

 


