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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 

1) Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 

§ 1 Kodeksu cywilnego1: 

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

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

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

2) Pełnomocnik2 (jeżeli został ustanowiony) - imię, nazwisko i adres : 

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

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

3) Oświadczenie 

Oświadczam, że ……………………………………............…………  działalność/ci gospodarczą/ej,  a usunięcie …….................................................   ……………….………….. z nią związane. 
                                                   (prowadzę/nie prowadzę)                                                                                                                           (drzew /krzewów)                ( jest/nie jest) 

 

4) Teren położony jest w ……………………………………..…….……….. przy ul. ……………………………….………………………… obejmujący nieruchomość oznaczoną                

w ewidencji gruntów jako działka nr : ………………………………………………………………………………… obręb  ………………………………………………………………….…. 

 

5) Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia : 

 

a) DRZEWA 

 
 

Lp. 

 

Nazwa gatunku drzewa 

 

Obw. pnia3 dla drzew 

 

Lp. 

 

Nazwa gatunku drzewa 

 

Obw. pnia dla drzew 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

  

 

    

 

b) KRZEWY: 

 
 

Lp. 

 

Nazwa gatunku krzewu 

 

Powierzchnia w m² 

 

Lp. 

 

Nazwa gatunku krzewu 

 

Powierzchnia w m² 

  

 

    

  

 

    

 

  

 

    

 

                                                           
1  Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w 

skład przedsiębiorstwa. 
2 Pełnomocnictwo powinno zostać ustanowione na piśmie lub też zgłoszone ustnie do protokołu organowi prowadzącemu postępowanie. Treść pełnomocnictwa powinna określać zakres czynności, 

jakich może dokonywać pełnomocnik. Pełnomocnictwo może obejmować dokonanie konkretnej czynności w toku postępowania, dokonanie tylko niektórych czynności, jak i działanie w imieniu 

strony w toku całego postępowania administracyjnego.  

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego 

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy w Rewalu - 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001 - (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Banku Spółdzielczego w Rewalu. Dowód 

zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy. 
3 Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, 

b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa; 



 

6) Przyczyna usunięcia drzew lub krzewów (należy wskazać uzasadnienie dla każdego drzewa/krzewu. W przypadku kiedy drzewo w ocenie 

wnioskodawcy stanowi zagrożenie należy to zagrożenie zidentyfikować i opisać, przy czym zagrożenie musi mieć charakter faktyczny a nie 

hipotetyczny): 

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

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

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

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

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

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

7) Usunięcie drzew lub krzewów nastąpi w terminie : ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
                                                                                       (przy określaniu terminu należy uwzględnić okres prowadzonego postępowania o wydanie decyzji) 

 
Załączniki do wniosku (właściwe zakreślić znakiem X) : 

 

 oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń,                  

o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego – stanowiące załącznik nr 1 do wniosku; 

 zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w  art. 83 ust. 44; 

 Rysunek lub mapa (przedkładane w przypadku kiedy usunięcie drzew nie jest związane z planowanym przedsięwzięciem budowlanym.); 

 Projekt zagospodarowania działki (przedkładany w sytuacji kiedy usunięcie drzew związane jest z planowaną inwestycją.) 

 Projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, 

usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub 

oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych                    

i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich; 

 kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji zatwierdzającej projekt budowlany; 

 projekt planu 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 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; 

 projekt planu 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; 

 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 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 prze-prowadzona 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 155 , jeżeli zostało wydane. 

 

 

 

 

______________________________________     __________________________________

 (miejscowość, data)                                                                                                                                                             (podpis) 

                                                           
4 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. 
5 art. 51 ust. 1 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.t.): W stosunku do dziko występujących roślin lub grzybów gatunków objętych ochroną gatunkową mogą być 

wprowadzone następujące zakazy: 

1) umyślnego niszczenia; 

2) umyślnego zrywania lub uszkadzania; 

3) niszczenia ich siedlisk lub ostoi; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej lub niszczenia gleby w osto jach; 

10)umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym; 

art. 52. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.t.): w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone 

następujące zakazy: 

1) umyślnego zabijania; 

3) umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych; 

7) niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; 

8) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień; 

12)umyślnego płoszenia lub niepokojenia; 

13)umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub 

zimujących; 

15)umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca; 


