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………………………, dnia ........................... 

........................................................................................... 
(imię i nazwisko/nazwa posiadacza nieruchomości  

lub imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości) 
 
...........................................................................................  

(adres/siedziba) 
 
........................................................................................... 

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

**(nr telefonu) 

 

 

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY GŁOGÓW 

 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA (DRZEW) LUB 

KRZEWÓW 
 

 

1. Obręb i numer geodezyjny działki, na której znajdują się drzewa lub krzewy: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Przeznaczenie terenu (działki), na której rosną drzewa lub krzewy: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia: 
 

Lp. Nazwa drzewa Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nad poziomem 

terenu (cm), a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo 

posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, nie posiada pnia 

– obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa 

   

   

   

  
 

   

   
 

4. Wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy ………………………………. m2 

5. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew lub 

krzewów:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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6. Usunięcie drzewa/krzewu związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą:     

 
   tak           nie       

 

 

7. Termin planowanego usunięcia drzew/krzewów: .........……………………………………........ 

 

 

……………………………………… 
            (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

Wykaz załączników wymaganych do wniosku (zaznaczyć odpowiednie pole): 

 

1)  oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie                       

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

 

2)   oświadczenie zarządu o udostępnieniu informacji zamiaru złożenia wniosku o zezwolenie na 

wycinkę drzew/krzewów w przypadku wniosków składanych przez spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe. 

 

Oświadczania, o których mowa w pkt. 1) i pkt. 2) składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

3)  rysunek lub mapa, określające usytuowanie drzew/krzewów w odniesieniu do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na tej nieruchomości w przypadku wniosku 

niedotyczącego planowanej inwestycji. 

 

4)  w przypadku realizacji inwestycji projekt zagospodarowania terenu, określający usytuowanie 

drzew/krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub 

projektowanych na tej nieruchomości wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

 

5)  projekt nasadzeń zastępczych lub projekt planu przesadzenia drzewa/krzewu, wykonany                  

w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki/terenu wraz z informacją                       

o liczbie, gatunku lub odmianie drzew/krzewów i planowanym terminie ich wykonania, jeżeli 

wnioskodawca planuje posadzenie /przesadzeni drzew/krzewów. 

 

6)  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub 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 03 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 wydane przez właściwego RDOŚ w ramach ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 

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, jeżeli zostało wydane. 

 

8)    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 
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9)    dowód wniesionej opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa. 

 

 

 

Uwagi i wyjaśnienia: 

 

▪ Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu składa właściciel lub użytkownik wieczysty 

nieruchomości: 

− w przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego wniosek podpisują czytelnie                   

z imienia i nazwiska wszyscy współwłaściciele lub współużytkownicy nieruchomości, 

− w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości (posiada inny tytuł własności) do wniosku dołącza zgodę właściciela. 

 

▪ W przypadku wniosków składanych przez wspólnoty mieszkaniowe, w której właściciele lokali 

powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o 

własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1048) należy przedłożyć do wglądu uchwalę o wyborze 

zarządu wspólnoty lub dołączyć kserokopię tego dokumentu. 
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▪  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1,   

67-200 Głogów. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się                                

z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iodo@gminaglogow.pl, tel. (76) 836-55-55). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku                        

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (drzew) lub krzewów.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane oraz ustawy 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; w zakresie danych niezbędnych do wydania zezwolenia. 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. 

7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

3) żądania usunięcia danych, gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

a) osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku. 

10. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku. 

 

 
  

mailto:iodo@gminaglogow.pl
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Formularz załącznika do wniosku                          

o usunięcie drzew lub krzewów               

z dnia……….…………................

    

 

 

Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń,  

o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego 

w związku z art. 83b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                    

o ochronie przyrody. 
 

 

W imieniu ……………………………………………………………………………………………….. 

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

(nazwa i adres podmiotu)  

 

 

oświadczam, że 

 

 

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

     (nazwa podmiotu) 

 

 

jest właścicielem urządzeń w postaci ........................................................................................................ 

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

       (rodzaj urządzenia) 

 

których funkcjonowanie jest zagrożone przez drzewa lub krzewy objęte wnioskiem o ich usunięcie.                 

 
 

 

Oświadczenie niniejsze składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań, wynikającej z treści art. 233 Kodeksu karnego. 

 

 

 

 

   ......................................................................              ......................................... ................................. 
               (miejscowość, data)                                                (podpis czytelny, pieczątka składającego oświadczenie) 
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Formularz załącznika do wniosku                          

o usunięcie drzew lub krzewów               

z dnia……….…………................

   

 

 

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością  

w związku z art. 83b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                   

o ochronie przyrody. 

 

 
Po zapoznaniu się z art. 83b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                                   

o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) 

 

oświadczam, że 

 

posiadam prawo do władania działką/działkami nr ................................................................................... 

w obrębie ........................................ przy ul. .............................................................................................   

 

INFORMACJE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM, Z KTÓREGO WYNIKA PRAWO                            

DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (właściwe zaznaczyć) 

Tytuł: 

1.  własność 

2.  użytkowanie wieczyste  

3.  współwłasność 

4.  współużytkowanie wieczyste 

5.  trwały zarząd   

6.  decyzja administracyjna (podać jaka) .............................................................................................. 

7.  umowa (podać jaka)  ........................................................................................................................ 

8.  wyrok sądu; sygnatura akt: ...................................................................  z dnia ............................... 

9.  inny tytuł (należy podać jaki) …...................………...….................................................................  

  



 
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

 

 

 

W przypadku wykazania tytułu prawnego, określonego w pkt.: 3 - 9 należy podać poniżej 

szczegółowe dane (imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę) pozostałych współposiadających 

nieruchomość:  

 

1) ………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie niniejsze składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań, wynikającej z treści art. 233 Kodeksu karnego.  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

1. Pola oznaczone kwadratem wypełnia się, stawiając znak X. 

2. W przypadku kilku osób ubiegających się o pozwolenie na wycinkę drzew lub krzewów, 
każda osoba składa oświadczenie oddzielnie. 
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Formularz załącznika do wniosku                          

o usunięcie drzew lub krzewów                     

z dnia……….…………................ 

 
 

 

Oświadczenie o udostępnieniu informacji 

o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub 

krzewu przez wspólnotę mieszkaniową 
1
 

w związku z art. 83b ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.           

o ochronie przyrody. 

 
 

W imieniu  ……….………………………….….......................................................................................  

         

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

     (nazwa i adres wspólnoty)  

   

oświadczam, 

 

że wspólnota mieszkaniowa ……………………………………………………………………………... 

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

poinformowała w sposób zwyczajowo przyjęty członków wspólnoty o zamiarze złożenia wniosku                  

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z działki nr ......................................................... 

w obrębie .......................................... przy ul. ........................................................................................... 

w ………………………… z zachowaniem co najmniej 30-dniowego terminu na zgłaszanie uwag. 

 
 

Oświadczenie niniejsze składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań, wynikającej z treści art. 233 Kodeksu karnego.  

 

 

 

.........................................................                     ……......................................................... 
    (miejscowość, data)                                                  (czytelne podpisy członków zarządu wspólnoty) 

 

 
1Dotyczy wniosków składanych przez wspólnoty mieszkaniowe, w której właściciele lokali powierzyli zarząd 

nieruchomością wspólną zarządowi zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U.                

z 2021  r., poz. 1048). 


