
 
........................................, dnia ...................... 

                   (Miejscowość)          (Data) 

WNIOSKODAWCA - POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI 
 

............................................................                              
(imię i nazwisko  lub nazwa wnioskodawcy) 
 

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

............................................................. 
(adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy) 
 

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

(telefon kontaktowy)     Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą 
                 ul. Rynek 1 
                 27 - 320 Solec nad Wisłą 
  

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów1) 

 

1. Wnioskuję o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew*/ krzewów* wyszczególnionych  
w tabeli: 

L.p. Gatunek drzewa*/krzewu* 
Obwód pnia drzewa  

(w cm) mierzony na 
wysokości 130 cm** 

Ilość (sztuk) do 

wycięcia(*)/ 
powierzchnia zajęta 

przez krzew w m2(*) 
1.    

 
2.    

 
3.    

 
4.    

 
 

2. Miejsce usunięcia drzewa/ krzewu: 

Drzewa*/krzewy* wymienione powyżej rosną na nieruchomości oznaczonej numerem działki  

Nr..........................................................o pow. .................................................................położonej  

w miejscowości....................................................................................................,gmina Solec nad Wisłą.  

3. Uzasadnienie potrzeby usunięcia drzew*/ krzewów*: 

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

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

4. Termin zamierzonego usunięcia drzew*/krzewów*........................................................................... 

5.  Usunięcie drzew lub krzewów  jest związane* /nie jest związane*  z prowadzeniem  działalności 

gospodarczej.    

    …………………………………………… 
                                                                                                     ( podpis Wnioskodawcy )  
1) Zezwolenie wymagane jest w przypadku gdy:  

- nieruchomość stanowi własność osób fizycznych i wycinka przeznaczona jest na cele związane z prowadzeniem                

  działalności gospodarczej, 

- nieruchomość stanowi własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i in. 

- wycinka dotyczy zamiaru usunięcia krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni powyżej 25 m2. 
 

* niepotrzebne skreślić 

** obwód  pnia drzewa zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 

a) posiada kilka pni-obwód każdego z tych pni, 



b)nie posiada pni - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM  

WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

 

Ja, niżej podpisany ............................................................................................................... ....... 
(imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem) 

zamieszkały(a)..............................................................................................................................  
(adres) 

legitymujący(a) się dowodem osobistym Nr ……………………………….. wydanym przez 

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

świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 

233 Kodeksu karnego oświadczam, że posiadam tytuł prawny (właściciel, współwłaściciel, 

dzierżawca, najemca, użytkownik, zarządca, inny …………………………………….……)** 

władania nieruchomością oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 

.....…………………………o pow. ....................................................położoną w miejscowości 

………………………………………………………………………….gmina Solec nad Wisłą, 

wynikający z następujących dokumentów potwierdzających powyższy tytuł prawny władania 

nieruchomością………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………                     
(wskazanie dokumentu, z którego wynika tytuł prawny władania nieruchomością) 

Uwaga! W przypadku istnienia współwłaścicieli gruntu powyższej nieruchomości wymagany jest 

podpis każdego z nich. 

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

             (miejscowość, data)            (podpis (y))  
                     

** podkreślić/wpisać odpowiednią formę władania 

 
Załączniki do wniosku: 

1. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania  nieruchomością; 
2. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana;(1) 

3.rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt 
zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, określające usytuowanie drzewa lub krzewu w 
odniesieniu do granic nieruchomości  i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości; 
4.decyzję 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 2008r. 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; 
5. 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 1,3,7,8,12,13,15 jeżeli zostało wydane. 
 
(1) Załącznik nie jest wymagany, w przypadku wniosku składanego przez: 
- użytkownika wieczystego; 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; zarządcę 
nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa; posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 
 

Uwaga: W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie 
m.in.:

 

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2, 

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem 
rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi 
publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; 

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 



a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

4) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków lub na terenach zieleni. 

 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie              

o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer 
telefonu, adres e-mail w celu przekazywania przez Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą istotnych 

informacji związanych z prowadzonym postępowaniem. 

 

    .............................................                                                          ...................... .................................................... 
      (miejscowość i data)                                                                          (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 


