
U r z ą d  M i e j s k i  w  M o s i n i e  

pl. 20 Października 1  62-050 Mosina 
tel. +48 61 8109-500   fax +48 61 8109-558 
www.mosina.pl   boi@mosina.pl 

 

Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 9.00 – 17.00; Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 

Wnioskodawca: 
 
……………………………………      Mosina, dnia ………………………… 
 Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 

               
NIP …………………, REGON……………………….1                 Burmistrz 
                        Gminy Mosina 

……………………………………………..                                                                      Pl. 20 Października 1 

Adres/siedziba wnioskodawcy                                                                62-050 Mosina 

      
……………………………………      
Telefon(y)/fax 
 

Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony): 
 
……………………………………………. 
Imię i nazwisko 
 
……………………………………………. 
Adres 
 
……………………………………………. 
Telefon(y)/fax 

 
 

WNIOSEK O USUNIĘCIE DRZEWA/KRZEWU2 
 

 
1. Imię i nazwisko/nazwa posiadacza/właściciela nieruchomości/właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 

Kodeksu cywilnego3* ………………………………………………………………………………………………. 

2. Adres/siedziba posiadacza/ właściciela nieruchomości/właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu 

cywilnego* ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa (numer ewidencyjny działki, obręb) ………………………………… 

4.   Nazwa gatunku drzewa/drzew lub krzewu/krzewów przeznaczonych do usunięcia*: 

Lp. 

Nazwa 

gatunku 

drzewa 

Obwód pnia  

Drzewa 

 mierzonego  

na wysokości 130 cm 

od ziemi4 

Obwód pnia 

drzewa 

mierzonego na 

wysokości 5 cm 

od ziemi 

Lp. 

Nazwa 

gatunku 

drzewa 

Obwód pnia  

Drzewa 

 mierzonego  

na wysokości 130 

cm od ziemi4 

Obwód pnia 

drzewa 

mierzonego 

na wysokości 

5 cm od ziemi 

        

        

        

 

                                                 
1 Jeżeli dotyczy. 
2 Podstawa prawna: art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm)  
3 Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należące 

do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. 
4 W przypadku, gdy na wysokości 130 cm drzewo posiada kilka pni należy podać obwód każdego z tych pni, a jeżeli nie posiada pnia na wysokości 

130 cm, należy podać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. 

http://www.mosina.pl/
mailto:boi@mosina.pl


 

 
 

Lp. Nazwa gatunku krzewu 
Wielkość 

powierzchni w m² 
Lp. Nazwa gatunku krzewu 

Wielkość 

powierzchni w m² 

      

      

      

      

 

5. Miejsce, z którego planowane jest usuniecie drzewa/drzew/krzewu/krzewów* 

(wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów, aktualnego sposobu korzystania 

z nieruchomości: np. działka budowlana, nieużytki, park, zieleniec, pas drogowy drogi publicznej, użytki rolne, … inne)
: 

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

6. Przyczyna usunięcia drzewa/drzew/krzewu/krzewów*: 

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

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

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

Przyczyną usunięcia drzewa/krzewu jest/nie jest* realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia 

na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę*  

7. Termin zamierzonego usunięcia drzewa/drzew/krzewu/krzewów5……………………………………………………… 

8. Usunięcie drzewa/drzew/krzewu/krzewów wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej*: 

TAK/NIE*. 

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

DATA I PODPIS  WNIOSKODAWCY 

*  niewłaściwe skreślić. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

1. Oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, 

o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego. 

2. Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana6, lub oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o udzieleniu informacji, w sposób 

zwyczajowo przyjęty, członkom spółdzielni, właścicielom budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom 

niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej  -

członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, wyznaczający co najmniej 30-

dniowy termin na zgłaszanie uwag. 

                                                 
5 Należy wskazać konkretną datę, do której planowane jest usunięcia drzew(a)/krzewu(-ów). 
6 Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – 

za zgodą właściciela nieruchomości; właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. Zgoda właściciela nieruchomości, nie 

jest wymagana w przypadku wniosku złożonego 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 2015 r., poz. 1892); zarządcę 

nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, nie jest wymagana także 

w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących 

wspólnota mieszkaniową. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.107036&full=1


 

 
 

3. Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki 

lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla których jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - 

określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub 

projektowanych na tej nieruchomości. 

4. Projekt planu: 

a)   nasadzeń zastępczych, rozumianych, jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub 

o powierzchni nie mniejszej niż 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 

-   jeżeli 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. 

5. Decyzja 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, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek 

realizującego przedsięwzięcie. 

6. 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, jeżeli zostało wydane. 

7. Pełnomocnictwo. 

8. Zdjęcie drzewa/drzew/krzewu/krzewów (opcjonalnie). 

POUCZENIE: Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 wykazu załaczinków, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1253502:part=a3p8&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1253578&full=1

