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Załącznik nr 1 

 
Kłodawa, dnia………………………… 

…………………………………………………………………….. 
imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy – pieczęć firmowa 

………………………………………………… 
ulica, nr domu, mieszkania 

………………………………………………… 
miejscowość 

………………………………………………… 
telefon kontaktowy 

Wójt Gminy Kłodawa 
ul. Gorzowska 40 
66-415 Kłodawa 

 
P O D A N I E 

 
Proszę o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew/a*, krzewów* rosnących na terenie 

nieruchomości położonej w miejscowości ………………….….…… działka nr ……..……… stanowiącą 
moją własność*, współwłasność*, dzierżawioną* od ……………………………  

1.  Wykaz oznakowanych drzew, wnioskowanych do wycięcia: 

Lp GATUNEK nr drzewa 
Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm 

albo powierzchnia krzewu w m2 

    
    
    
    
    
    
    

 
2.Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew/a lub krzewu:……………………………….............................. 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
3.Termin zamierzonego usunięcia drzew/a lub krzewu: ……………………….…………............................ 
4.Zamierzone usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej? TAK /NIE* 

 
Oświadczam, iż drzewa są w widoczny sposób oznakowane kolejnymi numerami. W 

przypadku drzew rosnących na kilku działkach, w granicach każdej z nich znakowanie 
rozpoczynano od numeru 1. 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy 
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych, zamieszczonych powyżej. 

Pouczenie 
 W przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich 
współwłaścicieli. 
 

…………………..……………………………….. 
         podpis 

Załączniki do wniosku:  
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. rysunek lub mapa określające usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów 
budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. 
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* - właściwe podkreślić 
Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE  

O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

 
 
Ja, niżej podpisany(a)* 

 

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

(imię i nazwisko osoby (osób) ubiegającej (ubiegających) się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów albo osoby (osób) 
umocowanej (umocowanych) do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew lub krzewów) 

                     
Numer PESEL: ........................................................................................................................................... 
 
zamieszkały(a)............................................................................................................................................ 
 
..................................................................................................................................................................... 

 (dokładny adres) 
 

oświadczam(y), że posiadam(y) prawo władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów 

i budynków jako działka(i) nr ............. położona(e) w ..................................., wynikające z tytułu**: 

1) własności, 

2) współwłasności, 

3) użytkowania wieczystego, 

4................................................................................................................................................................... 
(inne) 

    
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych zamieszczonych powyżej. 
 
 

.......................................................                .......................................................              
(miejscowość, data)                                                                 (czytelny podpis(y) 

 
 
 
 
 
*jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane 
**właściwy tytuł należy podkreślić 
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE 

O POSIADANYM PRAWIE WŁASNOŚCI URZĄDZEŃ,  

O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 § 1 KODEKSU CYWILNEGO 

 
 
Ja, niżej podpisany(a)* 

 

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

(imię i nazwisko osoby (osób) ubiegającej (ubiegających) się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów albo osoby (osób) 
umocowanej (umocowanych) do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew lub krzewów) 

                     
Numer PESEL: ...................................................................................................................................... 
  
zamieszkały(a)............................................................................................................................................ 
 
..................................................................................................................................................................... 

 (dokładny adres) 
 

Oświadczam(y), że posiadam(y) prawo własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 

Kodeksu cywilnego tj. urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania**: 

1. płynów,  

2. pary,  

3. gazu,  

4. energii elektrycznej  

lub innych  urządzeń podobnych nienależących do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą 

w skład przedsiębiorstwa ……………………………………………………………….................................... 

 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych zamieszczonych powyżej. 
 
 
 

.......................................................                .......................................................              
(miejscowość, data)                                                                 (czytelny podpis(y) 

 

   
 
 
 
 
*jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane 
**właściwy tytuł należy podkreślić 
 


