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

Nazwisko i Imię Wnioskodawcy 

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

Adres zamieszkania 

tel.. …………………………………….. 

       Urząd Gminy w Niegosławicach 

       Niegosławice 55 

67 – 312 Niegosławice 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA  

NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 

 Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na wycinkę: 

1) .................... szt. drzew gatunku ..................................................o obwodzie................. cm; 

2) .................... szt. drzew gatunku ..................................................o obwodzie................. cm; 

3) .................... szt. drzew gatunku ..................................................o obwodzie................. cm; 

   ( obmiar pnia wykonać na wysokości 130 cm). 

4) krzewów o powierzchni .............................. m2 

rosnących na działce (działkach) o nr ewidencyjnym (ych) .......................... położonej (ych)  

w miejscowości ...................................... gmina Niegosławice. 

(nie dotyczy wycinki drzew, których wiek nie przekracza 10 lat, drzew rosnących w lasach, drzew owocowych 

z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości znajdujących się w rejestrze zabytków, w rezerwatach przyrody lub na 

obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową i innych.)  

Działka (i) stanowią moją własność na podstawie ....................................................................... 

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

Tytuł prawny władania nieruchomością 

Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy 

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

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

Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew/krzewów 

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

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

Informuję, że zamierzone usunięcie drzew*/krzewów* jest*/nie jest* związane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej 

Przewidywany termin usunięcia drzewa (drzew) lub krzewów: ……………………………….. 

         Określić miesiąc i rok 

 

 

            …..……………………………. 

        Własnoręczny podpis wnioskodawcy
 

* niepotrzebne skreślić 
Do wniosku załączyć: 

Rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości 

i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. 

 

 



OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ  
 
Ja, niżej podpisany(a)1)

 

1)................................................................................................................................................................................... ............................................................................ 

 

2)................................................................................................................................................................................ ............................................................................... 

(imię i nazwisko osoby (osób) ubiegającej (ubiegających) się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub 

krzewów albo osoby (osób) umocowanej (umocowanych)  do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej 

ubiegającej się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów) 

legitymujący(a) się                                   

1)........................................................................................................................... .................................................................................................................................... 

 

2)........................................................................................................................... .................................................................................................................................... 

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego) 

urodzony(a) 

1)............................................................................................................................................................................................................................................... ................ 

 

2)............................................................................................................................................................................................................................................................... 

                                                                                (data) 

w 

1)................................................................................................................................................. .............................................................................................................. 

 

2)...............................................................................................................................................................................................................................................................

(miejsce) 

zamieszkały(a) 

1)........................................................................................................................... ............................................................................................................................ ........ 

 

2)........................................................................................................................... ......................................................................................................................... ........... 

(dokładny adres) 

Oświadczam(y), że posiadam(y) prawo władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów 

i budynków jako działka(i) nr …………..……………..... położona(e) w miejscowości 

.............................................................. Gmina Niegosławice, wynikające z tytułu2):  

1) własności, 

2) współwłasności  

3) użytkowania wieczystego  

4) trwałego zarządu  

5) ograniczonego prawa rzeczowego 

6) stosunku zobowiązaniowego,  

7)..................................................................... (inne) 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych zamieszczonych powyżej. 

 

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

          (miejscowość, data)                                                                                                 (czytelny podpis(y) 

 

1) Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające 

oświadczenie oraz ich dane. 

2) Właściwy tytuł należy podkreślić. 

 


