
    1 

 

 
 

Znak sprawy: …………………………….…                            Dolsk, dnia ………………………. 
                                                     ( uzupełnia organ) 
               
 
 
             WNIOSKODAWCA 
 

…………………………………………… 
                   ( imię nazwisko lub nazwa firmy) 

…………………………………………… 
 
……………………………………………  
                           (adres lub siedziba firmy) 

…………………………………………… 
 
……………………………………………                                                        
                                   (numer telefonu) 

 

             PEŁNOMOCNIK                                                   
           - jeśli został ustanowiony – 
 

…………………………………………… 
                                  ( imię nazwisko) 

…………………………………………… 
 
……………………………………………  
                                         (adres) 

…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
                                   (numer telefonu) 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk 
Plac Wyzwolenia 4 
63-140 Dolsk 

 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
 

Art. 83, art. 83 a – f, art. 84, art. 85, art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 90 ust. 1, ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.1098 ze zm.) 

 

1. Właściciel nieruchomości: 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
( imię nazwisko lub nazwa firmy) 

………………………………………………………………………………………………………. 
(adres lub siedziba firmy) 

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

 
 

2. Oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy: 
 

Nieruchomość położona w ……………………………………………..…… działka ewidencyjna  
 
numer……………………………………,obręb ewidencyjny gruntów…....................................... 
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3. Oznaczenie drzew/krzewów wnioskowanych do usunięcia: 

 

L.p. Nazwa gatunkowa drzewa / krzewu 

Obwód pnia 
drzewa 

mierzonego na 
wysokości 5 cm 

od ziemi 

Obwód pnia 
drzewa 

mierzonego na 
wysokości 130 

cm od ziemi 

Powierzchnia 
krzewów w m2 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

W przypadku większej ilości drzew/krzewów do usunięcia należy załączyć do wniosku inwentaryzację (wykaz) 
drzew/krzewów sporządzoną na osobnej kartce. 
 
 
 

4. Przyczyna zamierzonego usunięcia (przesadzenia) drzew lub krzewów: 
 

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

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

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

 

5. Termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów:…………………………......... 
 
 

6. Usunięcie drzew/krzewów* wynika z celu związanego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej: 
 

   TAK*                                 NIE* 

 

7.  Usunięcie   drzew/krzewów*   jest  związane realizacją   inwestycji   
wymagającej   uzyskania   pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę 

 
TAK*                                 NIE* 

 
 

8. Oświadczam/y, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie 
nieprawdziwych informacji skutkuje wydaniem wadliwej decyzji. Jest to usunięcie 
drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, co w konsekwencji spowoduje 
wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.1098 ze zm.). 

 
 
 
 
 
                                                                                         ........................................................ 
                                                                                                               podpis 

* (niepotrzebne skreślić) 
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Do wniosku należy obowiązkowo załączyć: 
 
 
1. Rysunek lub mapę z zaznaczonymi do wycięcia drzewami/krzewami względem granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych. 
 
2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie 

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

 
3. Pisemna zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew/ krzewów jeżeli 

wnioskodawca nie jest użytkownikiem wieczystym, zarządcą nieruchomości będącej 
własnością Skarbu Państwa, spółdzielnią mieszkaniowych, wspólnotą mieszkaniową, 
posiadaczem o nieuregulowanym stanie prawnym. 

 
4. Pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli w przypadku, gdy nieruchomość 

jest współwłasnością, ze wskazaniem ich adresów zamieszkania (adresów 
korespondencyjnych). 

 
5. Oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa 

udzielonego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z dowodem 
zapłaty opłaty skarbowej, w przypadku działania przez przedstawiciela. 

 
6. 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. 

 
7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. Oświadczenia, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

https://administracjapremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.083.0000799,USTAWA-z-dnia-27-kwietnia-2001-r-Prawo-ochrony-srodowiska.html

