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  ……………………….., dnia .....................20……..r. 
                  (miejscowość, data) 

 
 

       Wójt Gminy Niechlów 
       ul. Głogowska 31 
       56-215 Niechlów 

 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW  
 
 

Uprawnionym do złożenia wniosku jest posiadacz nieruchomości. Jeśli posiadacz nie jest 
właścicielem nieruchomości do wniosku dołącza zgodę wszystkich właścicieli. (załącznik nr 1) 

W przypadku, gdy nieruchomość znajduje się we współwłasności kilku osób do wniosku należy 
przedłożyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli. (załącznik nr 1) 
 
1. Dane wnioskodawcy (-ów), informacja o właścicielu nieruchomości. 

 

WŁAŚCICIEL(E) NIERUCHOMOSCI, Z KTÓREJ USUWANE SĄ DRZEWA/KRZEWY 

Imię, nazwisko lub 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

 
  

Adres  

Telefon  

 

POSIADACZ(E) NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ USUWANE SĄ DRZEWA/KRZEWY 
(jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem) 

Imię, nazwisko lub 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

 

Adres  

Telefon  

 

PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony) 

Imię, nazwisko  

Adres  

Telefon  

Niepotrzebne skreślić* 
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1. Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów* rosnących na 

działce nr ..…................................................ w obrębie .….…........................................ 

przy ulicy …........…........................................................................................................ 

2. Dane dotyczące usuwanych drzew lub krzewów: 

Lp. Gatunek 
Obwód pnia drzewa mierzony na 

wysokości 130 cm (w cm)* / 
powierzchnia krzewów (w m²) 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
*  w przypadku gdy na wysokości 130 cm drzewo posiada kilka pni podać obwód każdego z tych pni, 
gdy nie posiada pnia podać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa 
 
3. Przyczyny zamierzonego usunięcia drzew/krzewów*: 

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

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

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

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

4. Termin zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu (dd/mm/rrrr)      …........./............/........... 

5. Usunięcie drzewa/krzewu wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej: 

 TAK 

 NIE 

6. Przyczyną usunięcia drzewa/krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia 

na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę: 

 TAK 

 TAK – inwestycja liniowa celu publicznego 

 NIE 

7. Usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 

istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. 
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 rysunek      mapa 

 projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji (dla której 

jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r., – Prawo budowlane)  

wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. 

8. Czy planowane są nasadzenia zastępcze? 

 TAK 

 NIE 

w przypadku odpowiedzi „TAK” do wniosku należy dołączyć projekt planu nasadzeń 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. 

9. 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 2008r., 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. 

 TAK wg. załącznika   

 NIE 

10. 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.  

 TAK wg. załącznika   

 NIE 

11.  Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z artykułu 233 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny oświadczam, że: 

 a) jestem: 

 właścicielem nieruchomości 

 współwłaścicielem nieruchomości                                                                   
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 użytkownikiem wieczystym nieruchomości 

posiadaczem nieruchomości 

 posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym 

 właścicielem urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 Kodeksu Cywilnego 

 zarządcą nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. 

b) udostępniono informację, o której mowa w art.83 ust.4 ustawy o ochronie przyrody: 
 spółdzielnia mieszkaniowa 

 wspólnota mieszkaniowa 

     nie dotyczy 

 

 

 
 
 

           ………….…………….....……..……… 

                               Podpis 

 

12. Tytuł prawny (np. akt notarialny, odpis z ksiąg wieczystych, postanowienie sądu) 

nr .................................................. z dn. .......................................…..  uprawniający             do 

władania nieruchomością 

 

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

                                                                                               Podpis wnioskodawcy / wnioskodawców* 

 
 
Niepotrzebne skreślić* 

 

Art. 233 K.K. 
§  1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§  1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy 
przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
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Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszej zgodzie nieprawdy, 

zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2020r. 

poz. 1444 z późn. zm), potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych powyżej. 

 

Załącznik nr 1 
do wniosku o wycinkę drzew/krzewów 

 

ZGODA 

właściciela/współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew/krzewów* 
 

 
 
Ja niżej podpisany/a* ...................................................................................................... 

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 
 

zamieszkały/a* ............................................................................................................... 
 
telefon ......................................................... 
 
 
Wyrażam zgodę na usunięcie drzew/krzewów z terenu działki/działek 

nr …....................... obręb …....................... położonej/ych w …...................................... 

przy ulicy   .................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      .......................................                                           ............................................................ 
          (miejscowość, data )                             (podpis właściciela/współwłaściciela* )                            
 

 

Niepotrzebne skreślić* 
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Załączniki do wniosku: 
 

1. Przy usuwaniu drzew lub krzewów w związku z inwestycją należy przedłożyć kserokopię 

ostatecznej  decyzji o warunkach zabudowy lub kserokopię wypisu i wyrysu z Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub kserokopię potwierdzonego przez Wydział 

Architektury zamiaru wykonania robót budowlanych, w przypadku robót dla których decyzja 

pozwolenia nie jest wymagana. 

2. Udostępnienie informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. 

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. 

 

 

UWAGA 

 Przy zgłaszaniu wniosku o usunięcie drzew rosnących na granicy 2 posesji wymagane                           

jest wystąpienie właścicieli obydwu posesji. 

 Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia organu gminy na wykonywanie zabiegów 

pielęgnacyjnych drzew na terenie nieruchomości władanej przez wnioskodawcę. 

 Upoważnionym do złożenia wniosku jest Zarządca w przypadku drzew rosnących np.: w pasie 

zieleni przyulicznej, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych, 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 

 Gdy wniosek dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do 

rejestru  zabytków zezwolenie to wydaje wojewódzki konserwator zabytków, a w odniesieniu 

do nieruchomości będących własnością gminy – z wyjątkiem nieruchomości będących            

w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu – zezwolenie wydaje marszałek województwa. 

 

 

Przepisów nie stosuje się m.in. do: 

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2; 



7 | S t r o n a  

 

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod 

względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów           

w pasie drogowym drogi publicznej, oraz na terenach zieleni; 

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

 a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 

     b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

     c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew; 

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych 

i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

Uwaga: w takim przypadku należy dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. 

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania               

rolniczego; 

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991r. 

 o lasach; 

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej 

do rejestru zabytków lub na terenach zieleni; 

6) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: 

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, 

zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne 

podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, 

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania 

zezwolenia  na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią 

złom lub wywrot.               
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych                   i              w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Niechlów reprezentowany 
przez Wójta Gminy Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów.  

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się inspektorem 
Ochrony Danych (IOD): Inspektor Ochrony Danych Tomasz Wadas iod@niechlow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  zgłoszenia, wniosku o zamiarze 
usunięcia drzew/krzewów i wydania zezwolenia na usuniecie drzew/krzewów. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. a RODO – zgoda osoby, której 
dane dotyczą.  

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 
powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz 
prawo do ich sprostowania.  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym również profilowaniu.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/(a) oświadczam, że zostałem (am) poinformowany(a) o treści Klauzuli informacyjnej                             

o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Niechlów, w związku z realizacją wymogów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

RODO). 

 

 

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

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                                    (podpis osoby składającej oświadczenie) 

       

 

         

 

 

 

mailto:iod@niechlow.pl
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