
   URZĄD GMINY REWAL   

        REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 

  ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 
NIP 857-10-02-427, REGON 000544237 

Tel. 91 38 49 033, fax. 91 38 49 029 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

Ja, niżej podpisany(a)1 _____________________________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew(a) albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia  

 w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia) 

 

Legitymujący(a) się   _____________________________________________________________________________________________ 
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego) 

 

Urodzony(a)  _______________________________ w ________________________________________________________ 
                (data)          (miejsce) 

 

Zamieszkały(a)  _______________________     ____________________________     __________________________________ 
                      (kod pocztowy)                                                      (miejscowość)                                                       (ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

po zapoznaniu się z art. 83 ust. 1, art. 83b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: 

Dz.U.2013.627 ze zm.)  oświadczam, że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków 

jako działka(i) 

 

_________________________________     ____________________________________     ______________________________________ 
         (nr działki)                                                                               (obręb ewidencyjny)                                                                  (w jednostce ewidencyjnej) 

 

wynikające z tytułu: 

 

 własności 

 

 współwłasności  ________________________________________________________________________________ 
                              (wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa i adres) 

 

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na usunięcie drzew(a) wskazanego we wniosku z dnia ______________________________________ 

 

 użytkowania wieczystego __________________________________________________________________________________ 

 

 trwałego zarządu2  _________________________________________________________________________________ 

 

 stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do usunięcie drzew(a)  _________________________________________ 

 

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością w związku z usunięciem drzew(a)3 

 

 __________________________________________________________________________________________________________ 

 

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia : __________________________________________________________________________ 

 

do reprezentowania osoby prawnej:    ________________________________________________________________ 

(nazwa i adres osoby prawnej) 

 

 

Upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością w imieniu osoby prawnej. 

Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu. 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

 

 

 

______________________________________     __________________________________

 (miejscowość, data)                                                                                                                                                             (podpis) 

 

 

                                                           
1 Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane. 
2 Należy wskazać właściciela nieruchomości. 
3 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł prawny władania nieruchomością. 



 

 

 

 

 

OBJAŚNIENIA 

 

Formy i odmiany własności, wynikające z regulacji ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.): 

 

1) Współwłasność – to współwłasność łączna wynikającą ze współwłasności majątkowej między małżonkami, albo współwłasność                     
w częściach ułamkowych powstała np. ze spodkobrania, gdy spadek przechodzi na kilku spadkobierców. 

2) Użytkowanie wieczyste jest uregulowane w tytule II Kodeksu cywilnego oraz w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami i stanowi prawno-rzeczową formę długotrwałego korzystania z gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego. Użytkownikowi wieczystemu przysługują – podobnie jak właścicielowi – dwa podstawowe 

uprawnienia: uprawnienie do korzystania z nieruchomości oraz uprawnienie do rozporządzania swoim prawem. 

3) Zarząd nieruchomością stanowi własność Skarbu Państwa lub własność gminy, stosownie do ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Jest to forma władania nieruchomością przez państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. 

Jednostki te mają prawo do zabudowy, odbudowy, nadbudowy, przebudowy lub modernizacji obiektu budowlanego zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego. 
4) Stosunek zobowiązaniowy wynika z umowy, najczęściej dzierżawy lub najmu. Zawarcie umowy nie wymaga zachowania szczególnej 

formy np. aktu notarialnego. Umowa taka musi natomiast przewidywać w każdym wypadku uprawnienie do wykonywania robót                        

i obiektów budowlanych. Bez zgody wynajmującego nie wolno najemcy czynić w rzeczy najętej zmian sprzecznych z umową lub                   
z przeznaczeniem rzeczy, identyczny wymóg dotyczy dzierżawy. 

 

 


