
Zarejestrowano: 
URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA  

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

UL. PLAC PIŁSUDSKIEGO 5, 96-200 RAWA MAZOWIECKA 

……………………………………………………………………………………… 
miejscowość, data 

 

 

Na podstawie art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze 

zm.)  

WNIOSEK O WYDANIE  
ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE/PRZESADZENIE DRZEW/KRZEWÓW*  

WNIOSKODAWCA :  
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa: 
....................……………………………………………………........……………………………………………..…..
.……………………………………………………………………..…….……………………………………………...
PESEL:…………………………………NIP:………………………………….REGON:……………………........... 
Adres korespondencyjny: 
....................………………………………………………………………………………………..…………..............
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  
telefon(y) . ............................................... ............................................ fax.....................................................  
PEŁNOMOCNIK (jeŜeli został ustanowiony):  
Imię i nazwisko: 
…………………………………...................……………………………………………………...............................
.........................................................................................................................................................................  
Adres: 
....................………………………………………………………………………………………..…………..............
.........................................................................................................................................................................  
telefon(y) . ............................................... ...................................... fax. ................................................  
WŁAŚCICIEL(E) LUB UśYTKOWNIK WIECZYSTY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY :  
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa, adres: 
1)…...................……………………………………….…........……………………………………………………….
………………………………………..…….……………………………………………………………………………  
2)……………………………………………………………………………………………………………………..….
….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
3)……………………………………………………………………………………………………………………..….
….………………………………………………………………………………………………………………………..  
4)……………………………………………………………………………………………………………………..….
….………………………………………………………………………………………………………………………. 
5)……………………………………………………………………………………………………………………..….
….……………………………………………………………………………………………………………….. …….. 
1. Oznaczenie terenu, na którym rosn ą drzewa lub krzewy:  
Teren połoŜony w Rawie Mazowieckiej przy ul………………………………………………………………... 
………………………………..………………………….………………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
obejmujący nieruchomość/nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:  
..............................................................................................................................obręb…….......................... 
..............................................................................................................................obręb…….......................... 
..............................................................................................................................obręb…….......................... 
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2. Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do u suni ęcia:  
…………...… sztuk drzew niŜej podanych gatunków o obwodach zmierzonych na wysokości 5 cm i 130 
cm od ziemi (w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: posiada kilka pni  – obwód kaŜdego pnia; nie 
posiada pnia  – obwód pnia bezpośrednio poniŜej korony drzewa):  
 

Lp.  Gatunek drzewa 
Obwód  pnia mierzony  

 
Na wysokości 5 cm Na wysokości 130 cm 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 
krzewów zajmujących łączną powierzchnię ................ m2, niŜej podanych gatunków:  
 

Lp.  Gatunek  Pow. m 2 Lp.  Gatunek  Pow. m 2 
1   8   
2   9   
3   10   
4   11   
5   12   
6   13   
7   14   

 
3. Przyczyn ą usuni ęcia drzew lub krzewów jest: 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
4. Usuni ęcie w/w drzew lub krzewów nast ąpi w terminie: 
........................................................................................................................................................................ 
(określić okres do dnia- dzień/miesiąc/rok)  
5. Przesadzenie drzew lub krzewów nast ąpi w terminie: 
.........................………………………………………………………………………………………………………… 
(do dnia – dzień/miesiąc/rok)  
6. Oświadczam , Ŝe usunięcie drzew/krzewów wynika/nie wynika z prowadzenia działalności 
gospodarczej. Zostałem(am) uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 § 1 
ustawy z 06.06.1997 r. – Kodeks Karny Dz.U. z 2016r. poz. 1137 ze zm.). Oświadczam równieŜ ze 
powyŜsze dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
*niepotrzebne skreślić 

…………………………………………… 
         (data) (podpis wnioskodawcy) 



strona 2 z 3 
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:  
1. Oświadczenie (załącznik nr 1)  o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo 

odpowiednio oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń (załącznik nr 2 ), o których 
mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 § 1 ustawy z 06.06.1997 r. – Kodeks Karny Dz.U. z 
2016r. poz. 1137 ze zm.). 

2. Zgoda właściciela/właścicieli nieruchomości, jeŜeli jest wymagana - oryginał (wymóg ten nie dotyczy 
wniosku złoŜonego przez: spółdzielnię mieszkaniową; wspólnotę mieszkaniową,  
w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie  
z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015r. poz. 1892 ze zm. ); zarządcę 
nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa; uŜytkownika wieczystego; posiadacza 
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym) załącznik nr 3.  

3. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. 
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 
233 § 1 ustawy z 06.06.1997 r. – Kodeks Karny Dz.U. z 2016r. poz. 1137 ze zm.) załącznik nr 4 . 

4. Rysunek lub mapa określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic 
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości 
opatrzone dat ą i podpisem.  JeŜeli przyczyną usunięcia drzew jest kolizja z realizacją inwestycji, dla 
której wymagane jest sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane, do wniosku, zamiast rysunku lub mapki, naleŜy załączyć wykonany przez 
projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub 
terenu, określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów 
budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości; jeŜeli ilo ść drzew jest wi ększa 
niŜ 1, naleŜy na rysunku/mapie ponumerowa ć drzewa w kolejno ści jak we wniosku.  

5. Projekt planu: 
 a)  nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie 
 mniejszej niŜ liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niŜ 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 lub 
 b)  przesadzenia drzewa lub krzewu 
 - jeŜeli 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; 
6. 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, jeŜeli jest wymagana lub została 
przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie. 

7. 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 ustawy o ochronie przyrody, 
jeŜeli zostało wydane. 

8. Pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową jeŜeli został ustanowiony pełnomocnik - zgodnie z ustawą  
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.) część IV opłata 
skarbowa od złoŜenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego 
odpisu, lub wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małŜonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty 
skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej moŜna dokonywać na rachunek bankowy lub w kasie 
Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Dowód zapłaty naleŜnej opłaty skarbowej naleŜy załączyć do 
pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.  

Numer konta:  
Opłata skarbowa – 24 9291 0001 0054 2395 2000 0010  
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Załącznik nr 1 do wniosku o wycięcie drzew lub krzewów 

 
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM 

WŁADANIA  NIERUCHOMO ŚCIĄ 
Ja, niŜej podpisany (a)   
 
............................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew lub krzewów albo 
umocowanej do złoŜenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia)1 

 
zamieszkały (a)  
 
....................................................................................................................................................... 
(adres) 
 
po zapoznaniu się z art. 83 ust. 1, art. 83b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) 
oświadczam, Ŝe posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością połoŜoną  
w miejscowości ……………………………, dla której Sąd Rejonowy w ...................................... 
prowadzi księgę wieczystą nr ..........................................., oznaczoną w ewidencji gruntów  
i budynków jako działka (i) nr .............................................................. w obrębie ewidencyjnym 
.......................................................... wynikający z prawa: 
1) własności; 
2) współwłasności: 
....................................................................................................................................................... 
 (wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres) 
....................................................................................................................................................... 
 (wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres) 
 
3) uŜytkowania wieczystego 
....................................................................................................................................................... 
4)   trwałego zarządu 2 

…………………………………………………………………………………………………. 
Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia :  

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

do reprezentowania osoby prawnej:  

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

(nazwa i adres osoby prawnej) 

Upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania 

nieruchomością w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.  

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 
powyŜej. 
 
 
.............................................               ................................................... 
      (miejscowość, data)                           (podpis/y) 
 

 

1 Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.  

2 Należy wskazać właściciela nieruchomości.  

 



 
Załącznik nr 2 do wniosku o wycięcie drzew lub krzewów 

 
 

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

 
 

 
W imieniu  ……….……………………………… z/s w ………………………………………….. 
   (nazwa podmiotu)      (adres) 

oświadczam, Ŝe 
 
................................................................................................ jest właścicielem urządzeń w postaci 
                   (nazwa podmiotu) 

……….…………………………………...……………………..., których funkcjonowanie zostało 
                   (rodzaj urządzenia) 

zagroŜone przez drzewa lub krzewy objęte wnioskiem o ich usunięcie  
z dnia……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Oświadczenie złoŜone w związku z art. 83b ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody. 
 
Oświadczenie niniejsze składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań, wynikającej z treści art. 233 Kodeksu karnego. 
 
 
 
...................................                                                            .................................................... 
    (miejscowość, data)                                                                                                           (imię i nazwisko  
                                                       lub podpis i pieczątka imienna składającego oświadczenie) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 3 do wniosku o wycięcie drzew lub krzewów 

 
 

 
Zgoda właściciela / współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
…………………………………………………………..………………………………………… 
(imię i nazwisko/ nazwa właściciel/ współwłaściciela nieruchomości) 
 
zamieszkały  w ……………….………………………, przy ul. ………………………………… 
oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na usunięcie drzew/ krzewów: 
 
Lp. Gatunek drzewa/krzewu           Obwód drzewa na              Jednostka miary              Nr ew. działki 
                                                                   wys. 130 cm (cm) oraz na  
              wys. 5 cm  lub                            cm/m2         obręb 
                                                                   powierzchnia porośnięta  
                                                                   krzewami w m2  
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
z terenu nieruchomości połoŜonej w Rawie Mazowieckiej  …………….  przy ul. ………………. 
 
nr ew. działki……………………  obręb  ………………… 
 
 
 
 
 

………………………………………………. 
czytelny podpis właściciela/ współwłaściciela 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 4 do wniosku o wycięcie drzew lub krzewów 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczamy, Ŝe zawiadomiliśmy o zamiarze złoŜenia wniosku o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzewa lub krzewu, zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. 

 
Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy – 
zgodnie z art. 233 k.k., potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 
zamieszczonych powyŜej. 
 
       
 
 
 
         ……………………………….. 
         czytelny podpis wnioskodawcy  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* naleŜy zło Ŝyć w przypadku wniosku składanego przez spółdzielni ę mieszkaniow ą i zarząd 
wspólnoty mieszkaniowej  


