
OP.1 

………………………………… 

miejscowość, data 

…………………………………………………… 

Imię i nazwisko wnioskodawcy 

(właściciela/właścicieli lub posiadacza/ nazwa podmiotu)  

 

……………………………………………………. 

Adres/siedziba 

 

…………………………………………………… 

tel. kontaktowy 

 

       Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck 

       ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

 

Niniejszym, działając na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.               

o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134), proszę o wydanie zezwolenia na 

usunięcie niżej wymienionych drzew/krzewów rosnących na terenie Gminy Glinojeck: 

1. Drzewa/krzewy wnioskowane do usunięcia: 

Lp nazwa gatunku 

drzewa/krzewu* 

(niewłaściwe skreślić) 

obwód pnia drzewa 

na wysokości 130 cm 

od powierzchni ziemi 

(cm) ***  

lub wielkość 

powierzchni pokrytej 

krzewem (m
2
) 

numer 

działki 

miejscowość, 

nazwa ulicy 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

2. Właściciel/właściciele** działek na których rosną drzewa lub krzewy wnioskowane do 

usunięcia (imię i nazwisko lub nazwa, adres) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Posiadacz/posiadacze działki (imię i nazwisko lub nazwa, adres) 

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

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

 



OP.1 

4. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 1Kodeksu 

karnego
**** 

 że posiadam następujący tytuł prawny władania nieruchomością: (zaznaczyć 

właściwe) 

- własność 

- współwłasność 

- użytkowanie wieczyste 

- współużytkowanie wieczyste 

- trwały zarząd 

- inny: …………………………………………………………………………………….. 

5. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Zamierzone usunięcie drzew lub krzewów wynika z celu związanego z prowadzeniem 

działalności gospodarczej: TAK / NIE (właściwe zakreślić) 

7. Termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów ……………………………………… 

8. Informacja o nasadzeniach zastępczych (jeśli są planowane) 

- liczba planowanych nasadzeń drzew lub krzewów …………………………………….… 

- gatunek lub odmiana drzew lub krzewów ………………………………………………... 

- miejsce (nr działki, miejscowość) ………………………………………………………… 

- planowany termin wykonania nasadzeń zastępczych ……………………………………. 

9. W przypadku gdy nie są planowane nasadzenia proszę o podanie uzasadnienia 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

       …………………………………… 

       Czytelny podpis wnioskodawcy (ów) 

 

 

   

*niewłaściwe skreślić 

**Należy wskazać imiona, nazwiska i adresy wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli 

nieruchomości z której planowane jest usunięcie drzew lub krzewów   

***w przypadku gdy na wysokości 130 cm od poziomu terenu drzewo posiada kilka pni – należy 

podać obwód każdego z tych pni; jeśli na tej wysokości nie posiada pnia  - należy podać obwód pnia 

bezpośrednio poniżej korony drzewa   

****Art. 233 § 1 Kodeksu karnego– Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę, podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2 – Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie działając w zakresie swoich 

uprawnień uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od 

niego przyrzeczenie. 
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Załączniki: 

1. Rysunek lub mapa -  określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej 

nieruchomości. 

2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego 

odpowiednie uprawnienia budowlane – w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest 

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

3. Projekt planu:  

- nasadzeń zastępczych 

- przesadzenia drzewa lub krzewu 

jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania 

działki lub terenu. 

4. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 

Kodeksu cywilnego – w przypadku wniosku składanego przez właściciela urządzeń 

służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej 

oraz inne urządzenia podobne. – druk OP.2  

5. Zgoda właściciela/ właścicieli nieruchomości, jeżeli wniosek składany jest przez 

posiadacza nieruchomości. – druk OP.3 

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego 

przez: 

a) spółdzielnię mieszkaniową; 

b) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością 

wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali; 

c) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa; 

d) użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie 

prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w pkt. a) – c) powyżej. 

6. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (dotyczy 

spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych). – druk OP.4 

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, 

dla którego wymagane jest jej 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, jeżeli jest wymagana lub została 

przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie. 

8. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, 

jeżeli zostało wydane. 

 

 

 

 

 

 


