
Toruń, dnia…………………………….

WNIOSKODAWCA:

posiadacz terenu, na którym rośnie drzewo/krzew

 lub właściciel sieci PREZYDENT MIASTA TORUNIA
Imię, nazwisko lub nazwa firmy za pośrednictwem

(art.83b ust.1 ustawy o ochronie przyrody)             WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ZIELENI
…………………………………………………..       Wały gen. Sikorskiego 12

…………………………………………………. 87-100 Toruń

………………………………………………….

Adres:
...............................................................
………………………………………...
…………………………………………
Tel. kontaktowy: 
………………………………………..
Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem,
należy podać dane właściciela:
………………………………………………..

………………………………………………..

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 1) 

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w liczbie ……… szt., krzewów ……… m2

(podać powierzchnię gruntu porośniętą krzewami art.83b ust 1 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody)

Nazwa gatunku drzewa/krzewu: (art. 83b ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Obwód pnia (art. 83b ust 1 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) w cm mierzony na wysokości 130 cm  2) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr geod. działki (aktualny)…………………..., obręb ……………..  nr Księgi Wieczystej………………………….oraz
szczegółowa lokalizacja (adres), umożliwiająca identyfikację  w terenie (art. 83b ust.1 pkt 7 ustawy o ochronie 
przyrody) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
(art. 83b ust.1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody)

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych (art. 233 kodeksu
karnego),  i  ze  posiadam  tytuł  prawny  władania  przedmiotową  nieruchomością  (wpisać  jaki:  własność,
współwłasność,  użytkowanie  wieczyste,  współużytkowanie,  dzierżawa,  zarząd,  trwały  zarząd,  administracja  oraz  inne,
dające się udokumentować)……………………………………………………………………………………………………………….

Podpisy: ……………………………………………………………………………………………………………



Przyczyna planowanej wycinki drzewa/krzewu (uzasadnienie) (art. 83b ust.1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………................................

Wskazanie  czy  usunięcie  drzewa/krzewu  wynika  z  celu  związanego  z  prowadzeniem  działalności
gospodarczej

 TAK                  NIE        (zakreślić właściwe)                    

Termin (art. 83b, ust.1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody) zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu (podać graniczną
datę, do której wycinka zostanie przez stronę wykonana, a po której wydane zezwolenie utraci moc) 

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

Załączam do wniosku  (art. 83b ust.1 pkt 2,3,8,9a,9b,10,11 ustawy o ochronie przyrody):

1.    Zgoda właściciela/i   nieruchomości, z terenu z której ma być usunięte drzew/krzew. Dotyczy tylko wnioskodawcy 
    niebędącego   właścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
        Państwa (art. 83b ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody) lub

2.    Oświadczenie o przeprowadzeniu czynności 3) o której mowa w art. 83 ust 3, zawierające obowiązkową
   klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
       oświadczenia” (art. 83b ust 2 ustawy o ochronie przyrody) – dotyczy tylko Spółdzielni Mieszkaniowych 
       i Wspólnot Mieszkaniowych

3.  Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane,
  projekt zagospodarowania działki lub terenu, określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu
     do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości, 
     w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
     budowlane, również w przypadku budowy domu jednorodzinnego (art. 83b ust.1 pkt 8 ustawy o ochronie
     przyrody)

4.  Projekt planu 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 lub krzewy (art. 83b ust 1 pkt 9a
     ustawy o ochronie przyrody)   - dotyczy inwestycji
     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 ich
     wykonania

5. Projekt planu przesadzenia drzew lub krzewów (art. 83b ust 1 pkt 9b ustawy o ochronie przyrody) – tylko 
  w przypadku wniosku o zezwolenie na przesadzenie

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. 1,3,7,8,12,13 i 15, jeżeli zostało wydane (art. 83b ust.1, pkt 11 ustawy o ochronie
      przyrody)

7.   Umowa zawarta przez właściciela sieci z właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu,
  dotycząca odszkodowania za usuwane drzewa lub krzewy   4)

8.  Pełnomocnictwo i dowód      uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł (lub podanie podstawy prawnej   
zwolnienia z opłaty skarbowej) – dotyczy tylko wnioskodawcy działającego przez pełnomocnika



9. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach    w przypadku przedsiewzięcia, dla którego wymagane jest   
jej uzyskanie (art. 83b, pkt 10 ustawy)

10. Inne załączniki   : ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….

Podpisy:                                      …………………………………………………………………………… 

Objaśnienia:

1)    Nie wymagają uzyskania zezwolenia,  ani  zgłoszenia przez osoby fizyczne,  które usuwają
drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in.:   
       

    • krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25m2; 

   •  krzewy rosnące   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; 

• drzewa z gatunku:  topola, wierzba, klon jesionolistny, klon srebrzysty,  których obwód pnia mierzony na
wysokości  5 cm   nie przekracza 80 cm,

• drzewa z gatunku:  kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny,  których obwód pnia
mierzony na wysokości  5 cm   nie przekracza 65 cm
 
• drzewa pozostałych gatunków, których  obwód  pnia mierzony na wysokości 5 cm  nie przekracza 50 cm, 

•  drzewa  lub  krzewy,  które  rosną  na  nieruchomościach  stanowiących  własność  osób  fizycznych  i  są
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

•  drzewa  lub  krzewy  usuwane  w  celu  przywrócenia  gruntów  nieużytkowanych  do  użytkowania
rolniczego;

• drzewa i krzewy w lasach

•  drzewa lub  krzewy na  plantacjach  (plantacja to  uprawa drzew lub  krzewów o  zwartej  powierzchni  co
najmniej 0,1 ha, założona w celach produkcyjnych na użytkach rolnych,

•  drzewa  lub  krzewy  owocowe  z  wyłączeniem  rosnących  na  terenie  nieruchomości  wpisanej  do  rejestru
zabytków lub na terenach zieleni,

•  drzewa  lub  krzewy  usuwane  w  wyniku  prowadzenia  akcji  ratowniczej  przez  jednostki  ochrony
przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego
zagrożenia życia lub zdrowia,

• drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez:

  a)  jednostki  ochrony przeciwpożarowe,  jednostki  Sił  Zbrojnych  Rzeczpospolitej  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 



  b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia
na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, ze drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot. 

2) w przypadku drzew wielopniowych należy podać obwody wszystkich pni dających się wyodrębnić na wys.
130 cm, a w przypadku braku pnia na tej wysokości, podać należy obwód pnia zmierzony bezpośrednio pod
koroną. 

3)  obowiązek  dołączania  zgody  wszystkich  współwłaścicieli  nie  dotyczy  spółdzielni  mieszkaniowych  oraz
wspólnot  mieszkaniowych,  w  których  właściciele  powierzyli  zarząd  nieruchomością  wspólną  zarządowi
(zgodnie  z ustawą  o  własności  lokali).  Zarząd  wspólnoty  mieszkaniowej  oraz  spółdzielnia  mieszkaniowa
informuje członków wspólnoty, członków spółdzielni, właścicieli budynków i innych (art. 83 ust 4 ustawy) o
zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, wyznaczając co najmniej 30
dniowy termin na zgłaszania uwag bądź sprzeciwu.

 4) zgodnie z art. 83 ust.1, pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów może nastąpić po
uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek właściciela urządzeń, o których mowa w art.  49 § 1 Kodeksu
cywilnego, jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.  Usunięcie drzew lub krzewów na
wniosek  właściciela  urządzeń  następuje  za  odszkodowaniem  na  rzecz  właściciela nieruchomości  a  w
przypadku, gdy na nieruchomości jest ustanowione prawo użytkowania wieczystego - na rzecz użytkownika
wieczystego nieruchomości. Odszkodowanie przysługuje od właściciela urządzeń – art.  83e ust. 1 ustawy o
ochronie przyrody).
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