
       

 …………………………………………………………………………        ……………………………………………… 
 imię i nazwisko lub nazwa firmy                                                                                                                     miejscowość, data 

 ......................................................................................................  
 adres zamieszkania lub siedziby firmy 

 ......................................................................................................  
 
 ......................................................................................................  
 nr telefonu 

 
 

        Wójt Gminy Piaski 
        ul. 6 Stycznia 1 
           63 - 820 Piaski 
          
 

Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie* drzew lub krzewów opisanych w poniższym 

wykazie z nieruchomości położonej w miejscowości ……………………… przy ul. …………………………., 

usytuowanej na działce opisanej w ewidencji gruntów numerem ……………………………..………,  

obręb ………………………….………… 

1) Wykaz drzew lub krzewów do zamierzonego usunięcie/przesadzenie*:   

*  Należy wpisać obwód pnia drzewa zmierzony na wysokości 130 centymetrów od powierzchni gruntu (z dokładnością 
do 1 cm). Jeżeli drzewo ma kilka pni, w rubryce ”Gatunek” należy wpisać jego nazwę, a w rubryce ”Obwód pnia” 
obwody wszystkich jego pni.  
Jeżeli ww. tabela ma za mało rubryk, należy dołączyć wykaz na osobnej kartce (kartkach). 
 

2) Przyczyna zamierzonego usunięcie/przesadzenie* drzew lub krzewów: 

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

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

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

 
3) Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy wnioskowane do usunięcia/przesadzenia*  

(np. tereny mieszkaniowe, grunty orne, łąka,  pastwisko): …………………………………………………………………. 

 
4) Przewidywany termin usunięcia/przesadzenia*  drzew lub krzewów (np. po uzyskaniu zezwolenia, do pierwszego 

półrocza., do końca roku ): ….………………………………………………………………………………………..  

 

 
 
……………………………………………….. 
                 (podpis wnioskodawcy/ów) 

 

Lp. Gatunek 
Obwód pnia drzewa [cm]*  

Powierzchnia krzewów [m2] 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   



 

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikaj ącej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za 

składania fałszywych zeznań, że: 

- posiadam tytuł prawny władania nieruchomością (podać tytuł prawny): 
(np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, trwały zarząd  itp.): 

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

- usunięcie drzewa/krzewu wynika/nie wynika* z celu związanego z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

 
* - niepotrzebne skreślić 
 

……………………………………………….. 
                 (podpis wnioskodawcy/ów) 

 

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikaj ącej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za 

składania fałszywych zeznań, że: 

- posiadam tytuł prawny własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego 

(dotyczy właścicieli urządzeń o których mowa w art. 49 k.c.) 
 

……………………………………………….. 
                 (podpis wnioskodawcy/ów) 

 

 
Załączniki do wniosku: (niepotrzebne skreślić): 
 

1) zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu 
przez spółdzielnię mieszkaniową informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie 
zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu, 

2) pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości), 
3) inwentaryzacja zieleni (w przypadku inwestycji), 
4) rysunek, mapa lub wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia 

budowalne projekt zagospodarowania działki  lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, 
dla której jest on wymagany zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane – 
określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości 
i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na nieruchomości; 

5) projekt planu 
• nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie 

mniejszej niż liczba usuwanych drzew o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia 
usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewu 
lub 

• przesadzenia drzewa lub krzewu 
Jeżeli nasadzenia 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.  

 
                                                  
 
Zezwolenie jest zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z częścią III, pkt. 44 ust. 2 lit. 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie  skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). 
 
 
*Art. 233 § 1   Kodeksu karnego 
§ 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. 
 
 



Obowiązek informacyjny: 
 Zgodnie z rozporządzeniem 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, dalej RODO, informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych  jest Wójt Gminy Piaski, z siedzibą przy ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski. 
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem: k.kedzia@piaski-wlkp.pl 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wydania decyzji  dot. usunięcia lub przesadzenia drzew lub krzewów w 
związku z ustawą z  dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) oraz w celach 
archiwalnych zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 553). 
4. Dane  nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ustalanym zgodnie z 
odrębnymi przepisami tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym załatwiono sprawę. 
6. Przysługuje Państwu prawo  dostępu do treści swoich danych,  ich sprostowania, prawo do usunięcia danych w 
sytuacji, gdy danie nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z 
prawem, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie realizowane przez Administratora narusza przepisy RODO. 
7. Podanie przez Państwo danych jest wymogiem ustawowym. Podanie nr telefonu jest dobrowolne, ułatwi oraz 
przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew lub krzewów  

 

 

ZGODA  
WŁA ŚCICIELA  NIERUCHOMO ŚCI  

 

Ja, niżej podpisany(a) ............................................................................................................................., 
                          (imię i nazwisko właściciela/współwłaściciela nieruchomości, na której znajduje/ą się drzewo/a lub krzew/y 

przeznaczone do usunięcia/przesadzenia) 
 
legitymujący(a) się ................................................................................................................................, 
                      (numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego  tożsamość i nazwa organu wydającego) 
 
urodzony(a) .......................... w .........................., zamieszkały(a) ........................................................, 
                                   (data)                                   (miejsce)                                                                    (adres) 

 
po zapoznaniu się z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.). 
 
oświadczam, że jako właściciel/współwłaściciel nieruchomości położonej w miejscowości 

………………………., obręb ………………...….., opisanej w ewidencji gruntów nr …………….., 

wyrażam zgodę na usunięcie drzew/a lub krzewu/ów objętego/tych wnioskiem z dnia 

……………………… złożonego przez Pana/Panią …………………...………….., 

 
 
 
    

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie  
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 
zamieszczonych powyżej. 

 

 

.................................................                                                      …………................................................ 
     (miejscowość, data)                                                   (podpis właściciela) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew lub krzewów  



 

 

OŚWIADCZENIE 
dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych 

o udzieleniu informacji: 

 

▪ członkom spółdzielni mieszkaniowej, 

▪ właścicielom budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni, 

▪ osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe 

prawa do lokali, 

▪ członkom wspólnoty mieszkaniowej 

 

o zamiarze usunięcia drzew lub krzewów 

 

nazwa i adres spółdzielni mieszkaniowej 

albo zarządcy nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej: 

 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 

Świadomy (a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać (art. 233 kodeksu 

karnego) oświadczam, że: 

Informacja o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów 

z nieruchomości położonej w miejscowości (adres): 

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

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

usytuowanej na działce opisanej w ewidencji gruntów numerem …………………………………….. 

obręb…………………………………………………………………………………………………… 

została udostępniona zainteresowanym osobom. 

 

 

 

……………………………………………….. 
                              (podpis) 


