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Kawęczyn, dnia ........................................ 

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

……………………………………………  

…………………………………………… 

(Imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon) 

                                                              Wójt Gminy Kawęczyn 
 

WNIOSEK  
o wydanie zezwolenia na usunięcie  drzew*   /   krzewów* 

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów* z działki 
oznaczonej numerem ewidencyjnym                  połoŜonej w miejscowości…………………. 

1. Zamierzam łącznie wyciąć             szt. drzew podanych niŜej o obwodach 
zmierzonych na wysokości 130 cm od ziemi: 

l.p. Gatunek Sztuk Obwód (cm) l.p. Gatunek Sztuk Obwód (cm) 

        

    

 

    

        

        

        

 

        

        

 
2. Teren na którym rosną drzewa/ krzewy* jest przeznaczony jako: łąka, pole uprawne, 

teren zabudowany, rów melioracyjny*, inne- jakie  
                                    (wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów)  
3. Oświadczam, Ŝe granice działki są mi znane. Drzewa/krzewy* zostaną wycięte 

wyłącznie na własnym gruncie, tak aby nie naruszać własności sąsiadów. 
 

4. Czy w/w wycinka związana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej : tak       nie 
* 

5. Przyczyną zamierzonego usunięcia  drzew * / krzewów*   jest: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………… 
(opis stanu zdrowotnego drzewa/krzewów, problemów z ich lokalizacją itp.) 

 
 

6. Planowany termin usunięcia:  
 
Sąsiadami działki są:  

                                             
                                           ( W przypadku drzew rosnących na granicy lub przy granicy w odległości do 3m) 

 

� WyraŜam/y zgodę na przeprowadzenie przez Urząd Gminy oględzin drzew/krzewów* w 
terminie krótszym niŜ wynikający z art. 79 §  1 KPA. Chcę, aby dogodny termin 
przeprowadzenia oględzin został ustalony za mną/nami np. telefonicznie itp.1) 

1)W przypadku braku zgody naleŜy skreślić powyŜsze zdanie i parafować.  

Art. 79  §  1 KPA: Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia oględzin 
przynajmniej na 7 dni przed terminem.  

� PowyŜsze dane podaje świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu 
Karnego, który za składania nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności 
do lat 3.  

� Oświadczam, iŜ wyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w wniosku 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm/ 

 

 

 

(podpis właściciela/ jeŜeli działka stanowi współwłasność  

podpis wszystkich  właścicieli np. współmałŜonków) 

Załączniki: 

• Rysunek lub kserokopię mapy/ naszkicować bądź zaznaczyć na mapie drzewa/krzewy do 
usunięcia (gdzie na działce znajdują się wnioskowane drzewa; w jakiej odległości od 
budynków, granic, dróg, linii energetycznych itp.)  

• Kopię aktualnego wypisu z rejestru gruntów. 

 
UWAGA! 

POPRAWNE WYPEŁNIENIE (wszystkie rubryki muszą być uzupełnione)  I ZŁOśENIE WNIOSKU  JEST 
WARUNKIEM JEGO ROZPATRZENIA.  

Zwolnione z opłaty skarbowej. Dz. U. Nr  225 poz. 1635 Część III ust.44 § 2 pkt. 6. 
 

 

………………………………………………………

……………………………………………………… 
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Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA 
NIERUCHOMO ŚCIĄ 

 
 

Ja niŜej podpisany1) /a/ 
…………………………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy w przypadku 
osoby prawnej/ 

 

 

zamieszkały (a) 
………………………………………………………………………………………………………… 

/adres zamieszkania/ siedziba – kod pocztowy, miejscowość,  ulica nr domu, mieszkania/ 

 

 
 

            po zapoznaniu się z art. 83b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody 
  

/tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651/ 
 
OŚWIADCZAM, Ŝe posiadam tytuł prawny władania nieruchomością, oznaczoną                                           
w ewidencji gruntów i budynków jako działka/i nr …………………………………                                                       
w obrębie……………………………………… połoŜoną na terenie 
gminy.....……….………………… 
wynikaj ące z tytułu 2) :  
1) własności  
2) 
współwłasności………………………………………………...………………………………
……… 

                           (określenie udziału we współwłasności, wskazanie współwłaścicieli - nazwisko i imię lub nazwa 
oraz adres) 
3) uŜytkowania wieczystego    

……......…………………………………………………………………... 
4) trwałego 
zarządu³)…………………..…………………………………………………………………. 
5) ograniczonego prawa rzeczowego³) 
…………………………………………………………………………………………………
…………. 
6) innego, w tym decyzji, umowy najmu czy dzierŜawy³) 
wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyŜsze prawo do 
dysponowania nieruchomością³)  
………………………………………………………… 
…………………………………………………. 

/wskazać dokument, z którego wynika tytuł do władania nieruchomością/ 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikaj ącej z art. 233 § 1 w zw. z § 6 kodeksu 
karnego, za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, za co grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 3, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych zamieszczonych powyŜej. 
 
 

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

           /miejscowość, data /         /podpis/  


