
WNIOSKODAWCA – imię, nazwisko i adres 
albo nazwa i siedziba posiadacza i właściciela nieruchomości 
albo właściciela urządzeń, 
o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
(art. 83b ust. 1, pkt 1 ustawy o ochronie przyrody)

…………………............................................. Turawa, dn. ..................................

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

………………………………………………….….….….

Tel. .................................................................
Wójt     Gminy     Turawa  

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów*)

Zwracam się z prośba o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów*) rosnących na 
terenie nieruchomości (adres, numer geodezyjny działki, Nr Księgi Wieczystej):

...................................................................................................................................................................
Gatunek     drzew     /     krzewów   (art. 83 ust. 1, pkt 4 ustawy o ochronie przyrody):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Liczba     drzew  :
…………………………………………………………………………………………………………………….…..
Wielkość     powierzchni     z     której     zostaną     usunięte     krzewy     w     m  2  :
...................................................................................................................................................................
Obwód     poszczególnych     pni     drzew,     mierzony     na     wysokości     130     cm   (art. 83 ust. 1 pkt 5 ustawy o 
ochronie przyrody):
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................... ........................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Miejsce,     przyczyna     i     termin     zamierzonego     usunięcia     drzew     /krzewów     *)  (art. 83b ust. 1 pkt 7 ustawy 
o ochronie przyrody; podać termin, do którego zostaną usunięte drzewa / krzewy, a po którym wydane 
zezwolenie utraci moc ):
………………………………………………………………………………………………………….…..…..….….

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

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

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

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

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

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

Informuję, że jestem / że nie jestem*) przedsiębiorcą. Planowana wycinka drzew / krzewów*)  wynika / 
nie wynika*) z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej 



Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych 
(art. 233 kodeksu karnego) i że posiadam tytuł prawny władania przedmiotową nieruchomością 
(art. 83b ust.1, pkt  2 ustawy o ochronie przyrody)
(wpisać jaki: własność, współwłasność, wieczyste użytkowanie, współużytkowanie,  dzierżawa, 
zarząd, trwały zarząd, administracja oraz inne, dające się udokumentować).  

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

..............................................................
                                                                                              /czytelny podpis wnioskodawcy/

Pouczenie:
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 do lat 3. Przepisy stosuje się odpowiednio do osoby, która składa 
fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, co jest 
zgodne z art. 233 § 1 i § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 kodeks karny.

*) niepotrzebne skreślić

Do wniosku należy dołączyć (art. 83b ust. 1, pkt 2, 3, 8, 9a i b, 11, ustawy o ochronie przyrody):
1) Zgodę wszystkich właściciela/i  nieruchomości z której mają być usunięte drzewa lub krzewy w 
przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością. Nie dotyczy wnioskodawcy będącego właścicielem, 
wieczystym użytkownikiem, zarządcą nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (art. 83 ust. 
3 ustawy o ochronie przyrody). Obowiązek dołączania zgody wszystkich współwłaścicieli nie dotyczy 
również Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych, w których właściciele powierzyli 
zarząd nieruchomością wspólną zarządowi (zgodnie z ustawą o własności lokali). 
2) Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (o zamiarze złożenia 
wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, wyznaczając co najmniej 30 dniowy 
termin na zgłaszania uwag), zawierające obowiązkową klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”  (art. 83b ust. 3 ustawy o ochronie 
przyrody) - dotyczy tylko Spółdzielni Mieszkaniowych i Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych
3) Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia 
budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta z uprawnieniami 
budowlanymi, określający usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i 
obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości, w przypadku realizacji 
inwestycji, dla której jest on wymagany, również w przypadku budowy domu jednorodzinnego (art. 83b 
ust. 1, pkt 8 ustawy o ochronie przyrody).
4) Projekt planu (art. 83b ust. 1, pkt 9 ustawy o ochronie przyrody) :

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 2001r. - Prawo ochrony 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.
5) 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 (art. 83 b, ust. 1, pkt 11 ustawy o ochronie przyrody)
6) Pełnomocnictwo i dowód  uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł (lub podanie podstawy prawnej 
zwolnienia z opłaty skarbowej) – dotyczy tylko wnioskodawcy działającego przez pełnomocnika
7) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięcia, dla którego 
wymagane jest jej uzyskanie (art. 83b, pkt 10 ustawy)
8) Inne załączniki: ………………………………………………………………………………………………

Uwagi     do     wniosku  
1. W przypadku gdy drzewo na wysokości 130 cm posiada kilka pni podać należy obwód każdego z tych 

pni, natomiast gdy nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.


