
       .....................................,dnia ...................... 

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

(imię i nazwisko Wnioskodawcy lub nazwa jednostki organizacyjnej) 

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

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

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

(adres)       

telefon:............................................................. 

 

WW  NN  II  OO  SS  EE  KK  

oo  wwyyddaanniiee  zzeezzwwoolleenniiaa  nnaa  uussuunniięęcciiee  ddrrzzeeww  //  kkrrzzeewwóóww  

 

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów z terenu działki 

nr ewidencyjny..................................... obręb....................................... położonej w miejscowości 

................................................................. przy ul. ...................................................................................  

 

Posiadacz nieruchomości lub właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego 

Imię i nazwisko lub nazwa……………………………:................................................................................ 

Adres: ....................................................................................................................................................... 

Telefon: .................................................................................................................................................... 

Właściciel nieruchomości: 

Imię i nazwisko lub nazwa: ...................................................................................................................... 

Adres: ....................................................................................................................................................... 

Telefon: ..................................................................................................................................................... 
 

Tytuł prawny władania nieruchomością  
( własność, współwłasność, dzierżawa, najem, inne) 

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

Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew 
( w-g: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów) 

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

 
Ilość sztuk   Gatunek drzewa lub krzewu   w przypadku drzewa: obwód pnia  

                                                                                                na wys. 130cm,  
w przypadku krzewów: wielkość  
powierzchni, z której zostaną usunięte. 

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

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

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

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

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

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

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

 

* - jeżeli drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni;  
  - jeżeli drzewo na wys. 130 cm nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. 

 

 

Starosta Międzychodzki 
ul. 17 Stycznia 143 
64 - 400 Międzychód 



Przewidywany termin usunięcia drzew / krzewów. ............................................................................. 
 

Przyczyna usunięcia drzew / krzewów 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Czy usunięcie drzew związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej*:    NIE    /    TAK     

Czy planowane jest dokonanie nasadzeń zastępczych*:      NIE   /   TAK:   

Jeśli TAK proszę podać:   liczba drzew lub krzewów ……………………………………………………………………………………;  

           gatunek lub odmiana drzew lub krzewów …………………………………………………………………..; 

             miejsce nasadzeń …………………………………………………………………………………..…………;  

           planowany termin wykonania nasadzeń………………………………………………………………….….;         

 

 

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

/Czytelny podpis wnioskodawcy/ 

 

*zaznaczyć właściwą odpowiedź 

UWAGI: Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w przypadku: 

1. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego, 

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; 

oraz krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;  

 

Załączniki do wniosku: 

1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów 
budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości, 

2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym prawie 
własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego.  

Niniejsze oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. W przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – zgoda właściciela nieruchomości. 

4. W przypadku gdy teren stanowi współwłasność – pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli terenu. 

5. W przypadku działania przez pełnomocnika – dokument pełnomocnictwa, dowód opłacenia pełnomocnictwa. 

6. Jeżeli planowane są nasadzenia zastępcze – 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 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. Jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie: 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. 

8. Jeżeli zostało wydane: 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.  



 
................................................................................   Międzychód, ……………………….. 

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

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

telefon:...................................................................... 

 
 

Oświadczenie  
o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością  

lub oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń,  
o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego.  

 

Oświadczam, pod odpowiedzialnością karną z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego,   

że jestem ………………………..………………..……..………….nieruchomości nr ewid……..…………..,  

obręb geod,. ……………………………………., z której planowane jest usuniecie drzew/krzewów. 

 

……………………………………………… 

(czytelny podpis) 

 

/Art. 233. § 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 do lat 3/ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


