
………………………………………….…..…..    Karpacz, dn. ............................... 
             Imię, nazwisko/ nazwa  
 
 
………………………………………….…..….. 
   adres/ siedziba posiadacza/ właściciela nieruchomości/urządzeń 
          
 
………………………………………….…..….. 
                                  telefon kontaktowy      Burmistrz Karpacza 

         ul. Konstytucji 3 Maja 54 

         58-540 Karpacz 

 

WNIOSEK 
 o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.)  

 

1. Lokalizacja nieruchomości, na której rośnie wnioskowana do usunięcia zieleń: 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
             adres 
……………………………………………………………………………………………………………… 
              nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów – podać nr działki i obręb 
 
2. Gatunki zieleni wnioskowanej do usunięcia: 
Należy wymienić wszystkie drzewa / krzewy przeznaczone do usunięcia.  
 
Wykaz drzew: 

Lp. Nazwa gatunku 
Obwód pnia drzewa [cm] mierzony na wysokości  

130 cm od ziemi   5 cm od ziemi  
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

 
Uwaga: Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jak odrębne drzewo a ich obwody 
podaje się we wniosku. Natomiast, gdy korona drzewa znajduje się poniżej 130 cm należy podać obwód pnia mierzony tuż 
pod koroną i ten fakt opisać.  
 
Wykaz krzewów: 

Lp. Nazwa gatunku 
Wielkość powierzchni  [m2] z której zostaną usunięte 

krzewy 

 1.   

2.   

3.   

 
3. Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy: 
 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
(wg. aktualnego położenia/ korzystania z nieruchomości: np. zabudowa jednorodzinna, działka budowlana, nieużytki, park, zieleniec, pas 



drogowy drogi publicznej, inne) 
 
4. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów: 
 
…………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….…... 
 
…........................................................................................................................................................................ 
5. Termin usunięcia drzew lub krzewów: 
 
…………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
6. Pozyskane z wycinki drewno opałowe kupię / oddam do dyspozycji gminy* (zaznaczyć w przypadku 
użytkowania wieczystego, dzierżawy nieruchomości należącej do Gminy Karpacz).  
 
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych          
do realizacji wniosku zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 
922, z późn. zm.). 
* - niepotrzebne skreślić 
 
Do wniosku dołączam następujące załączniki (niezbędne do uzyskania zezwolenia, wymienione    
w wykazie): 
 
1. …………………………………………………………………………………………………………….….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………….….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………….….. 

4. …………………………………………………………………………………………………………….….. 

5. ………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………….….. 

(podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 

 

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że prowadzę / nie prowadzę* działalność(ci) gospodarczą (ej) na w/w nieruchomości,              

a usunięcie drzew/krzewów wynika / nie wynika* z celu związanego z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

2. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością, na której rośnie zieleń wnioskowana    

do usunięcia, wynikający z prawa: własności / współwłasności / dzierżawy / inne*. 

Świadomy (a) odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 
Karpacz,……………………                 ………… ………………… 
                    (data)          (podpis(y)) 



Wykaz załączników: 
1) oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (składa 
właściciel tych urządzeń – linii energetycznych, gazociągów, wodociągów, kanalizacji sanitarnej i innych urządzeń 
przesyłowych). Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; 

2) pisemna zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie zieleni, jeżeli jest wymagana; 

3) rysunek, mapa 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 1994 r. Prawo budowlane- określające usytuowanie drzew / krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości   
i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości; 

4) projekt planu wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z informacją    
o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie wykonania: 

a) nasadzeń zastępczych - jeżeli są planowane, 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;   

b) przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane; 

5) 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 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz 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 ustawie                    
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 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) oświadczenie o udostępnieniu informacji mieszkańcom o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew lub krzewów, dotyczy spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządów wspólnot mieszkaniowych, składane pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Pouczenie 
Przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie stosuje m.in. się do: 
1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat; 
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) 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

b) 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew; 
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;   
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub 
na terenach zieleni; 
6) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową; 
7) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku 
narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu 
ochrony dla obszaru Natura 2000; 
8) Prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane 
do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; 
9) Drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: 
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których 
mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe 
jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, 
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie 
drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot; 
10) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych zagrażających gat. rodzimym, określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 120 ust. 2F ustawy o ochronie przyrody (m.in.: barszcz, kolcolist zachodni, bożodrzew 
gruczołkowaty). 
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