
………………....., dnia…………… 

 

…………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………….. 
/imię i nazwisko, nazwa wnioskodawcy/posiadacza/właściciela nieruchomości/  
 

…………………………………………………………….. 
/adres/ 

 

…………………………………………………………….. 
/telefon/ 

 

 

 

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE 
 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 

 

1. Gatunek drzewa/krzewu: ..………………………………………………………………………... 

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

2. Ilość drzew[szt.]/krzewów[m
2
]: ..…………………………………………………………………. 

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

3. Obwód pnia drzewa na wysokości 130cm: ………………………………………………………. 

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

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

4. Miejsce usytuowania drzewa/krzewu: ……………………………………………………………. 

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

5. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew/krzewu: ……………………………………………… 

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

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

6. Termin usunięcia: ………………………………………………………………………………… 

7. Usunięcie wynika z celu związanego z prowadzoną działalnością: tak/nie 

8. Imię, nazwisko i adres lub nazwa i siedziba właściciela nieruchomości, na której rosną 

wnioskowane drzewa; jeżeli wnioskodawca – posiadacz nieruchomości, na której rosną 

wnioskowane drzewa nie jest jej właścicielem do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela; 

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

W przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością wymagane są podpisy współwłaścicieli. 

 

 

…………………………………  .……………………………………………………….. 
/podpis właściciela nieruchomości/   /podpis wnioskodawcy – posiadacza nieruchomości – współwłaścicieli/ 

 

 

 

 

 

 
UWAGA do wniosku należy dołączyć: 

1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością. 

2. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt 

zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) – określające usytuowanie 

drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych 

na tej nieruchomości. 



 

OŚWIADCZENIE 

o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością 

 

 

Ja niżej podpisany(a)
1
………………………………………………………………………………… 

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

zamieszkały(a) ……………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną jako działka 

nr ………………………………………, położona w ………………………………………………. 

wynikające z tytułu
2
: 

 własności 

 współwłasności……………………………………………………………………………………. 

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

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

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

/wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres/ 

 dzierżawy ...……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
/właściciel nieruchomości/ 

 użytkowania wieczystego ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 
/właściciel nieruchomości/ 

 trwałego zarządu ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
/właściciel nieruchomości/ 

 inne ……………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł jest
3
 

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

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

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

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 

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

danych, zamieszczonych powyżej. 

 

 

 

…………………………………….    ………………………………………. 
/miejscowość, data/       /podpis/ 

                                                           
1
Imię i nazwisko posiadacza nieruchomości lub nazwa wnioskodawcy. Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy 

wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane. 
2 Odpowiednie zaznaczyć. 
3 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł prawa do nieruchomości (np. numer księgi wieczystej, numer aktu notarialnego, 

określenie notariusza, data zawarcia, umowa dzierżawy, numer, nazwa, data uchwały, itp.). 


