
………………………………………………………………………………………………………………            ……………….………..………………………………………… 
 (Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa)                                                                 (Miejscowość,  data) 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
(Adres) 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
(Kod pocztowy) 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
(Nr tel.) 

 

Wójt Gminy Racławice 
WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (krzewów) 

Zwracam się do Wójta Gminy Racławice o wydanie zezwolenia na usunięcie ………………….szt.  drzew 
(........m2 krzewów) rosnących na terenie ruchomości położonej 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(podać adres nieruchomości na której rosną drzewa lub krzewy przewidziane do usunięcia oraz numer działki) 

Przedmiotowe drzewa (krzewy) to: 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać gatunek drzew (krzewów) i jego obwód pnia mierzony na wys. 130 cm od podłoża) 

Przedmiotowe drzewa rosną…………………………………………………………………………………………………………………….. 
     (podać przeznaczenie terenu na którym rosną drzewa lub krzewy) 

Drzewa (krzewy) muszę usunąć z uwagi na ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(podać przyczynę usunięcia drzew (krzewów)) 

Po otrzymaniu zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew (krzewów) planuję je usunąć  w terminie 

……………………………………………………………………………… 
(podać przybliżony termin wycinki) 

……………………………………………………………………………. 
       ( podpis wnioskodawcy) 

załączniki: 

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. Zgodę właściciela nieruchomości (w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem) 

3. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących 

lub budowanych na tej nieruchomości. 

4. Rysunek lub mapę określającą  planowane nasadzenia zastępcze, rozumiane 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. 

 

Zgodnie z art.23 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku(tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101. poz.926) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Racławice danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania 

administracyjnego (dotyczy osób fizycznych) 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. 
(podpis wnioskodawcy) 

 



OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ 

OŚWIADCZENIE(*właściwe zakreślić) 

oświadczam, że jako wnioskodawca: 

jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą TAK/NlE* i ubiegam się o zezwolenie na 
usunięcie drzew/krzewów na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej TAK/NIE* 

Ja niżej podpisany(a) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
(Imię i nazwisko osoby lub nazwy przedsiębiorstwa ubiegającej się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. Jeżeli oświadczenia 
składa więcej niż jedna osoba należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane) 
 

adres:…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

legitymujący (a) się:…………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(numer dowodu i nazwa organu wydającego, PESEL) 

urodzony(a):…………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
(data i miejsce urodzenia) 

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów 

i budynków jako działka nr ……………………………………………………………………… w obrębach ewidencyjnych 
………………………………………………., w jednostce ewidencyjnej…………………………………………………………………. 

wynikające z tytułu: 

1) Władania i własności……………………………..……………………………………………………………………………………………… 

2) Współwłasności……………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(wskazanie współwłaścicieli oraz ich adresów) 

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na usunięcie drzew lub krzewów z posesji. 
3) Użytkownika wieczystego 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
4) Trwałego zarządu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(należy wskazać właściciela nieruchomości) 

5 ) Ograniczonego prawa rzeczowego…………………………………………………………..………………………………………….. 
(należy wskazać właściciela nieruchomości) 

6) Pełnomocnik……………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
(jeżeli został ustanowiony) do wniosku dołączone pełnomocnictwo) 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 kk, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwości danych zamieszczonych powyżej. 

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

(miejscowość, data)                                               (podpis) 
Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dniu 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101. Poz. 926) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Racławice danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego (dotyczy osób fizycznych). 

 
………………………………………………………… 

                       (podpis wnioskodawcy) 


