
Zarejestrowano: URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA 
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
UL. PLAC PIŁSUDSKIEGO 5, 96-200 RAWA MAZOWIECKA
………………………………………………………………………………………

miejscowość, data

Na podstawie art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021r. poz. 1098 ze
zm.) 

WNIOSEK O WYDANIE
ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE/PRZESADZENIE DRZEW/KRZEWÓW*

WNIOSKODAWCA: 
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa (posiadacza/właściciela): 
………………………………………………………...……………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………........…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………........…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………...…………………………………………………………………..
…………………………………NIP:………………………………….REGON:……………………........……...
Adres /Siedziba : .................……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
telefon(y) . ............................................... ........................................ e-mail..................................................

PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony): 
Imię i nazwisko: …………………………………................………………………………………………………..
…………………………………………………….................................................................................................
....................................................................................................... ………………………………………...
Adres: ....................………………………………………………………………………………………………….
telefon(y) . ............................................... ...................................... e-mail ................................................ 

WŁAŚCICIEL(E) LUB UŻYTKOWNIK WIECZYSTY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ
ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY: 
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa, adres:
1)…...................……………………………………….…........……………………………………………………….
………………………………………..…….……………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………..….
….………………………………………………………………………………………………………………………..
3)……………………………………………………………………………………………………………………..….
….………………………………………………………………………………………………………………………..
1. Oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy:

Teren  położony  w  Rawie  Mazowieckiej  przy  ul………………………………………………………………...
………………………………..………………………….………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………………………………



obejmujący nieruchomość/nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako: 
- działka nr ewid. ..............………………………………………………...........obręb……..........................
- działka nr ewid. ..............………………………………………………...........obręb……..........................
- działka nr ewid. ..............………………………………………………...........obręb……..........................

2. Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia:

…………...….sztuk drzew niżej podanych gatunków o obwodach zmierzonych na wysokości 5 cm i 130
cm od ziemi (w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: posiada kilka pni – obwód każdego pnia; nie
posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa): 

Lp. Gatunek drzewa
Obwód pnia mierzony 

Na wysokości 5 cm Na wysokości 130 cm
1
2
3
4
5
6

krzewów zajmujących łączną powierzchnię .......…………………………......... m2, niżej podanych 
gatunków: 

Lp. Gatunek Pow. m2 Lp. Gatunek Pow. m2

1 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6 13

7 14

3. Przyczyną usunięcia drzew lub krzewów jest:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................…



4. Usunięcie w/w drzew lub krzewów nastąpi w terminie (to jest termin, do którego ważne
będzie zezwolenie):
........................................................................................................................................................................
(określić okres do dnia- dzień/miesiąc/rok) -Po tym terminie konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia.

5. Przesadzenie drzew lub krzewów nastąpi w terminie:
.........................…………………………………………………………………………………………………………
(do dnia – dzień/miesiąc/rok) -Po tym terminie konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia.

6. Oświadczam, że usunięcie drzew/krzewów  wynika/nie wynika* z prowadzenia działalności
gospodarczej. Zostałem(am) uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 § 1
ustawy z 06.06.1997 r. – Kodeks Karny Dz.U. z 2020r. poz. 1444 ze zm.).
Oświadczam również ze powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

7. 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 2008 r.
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.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach □ nie dotyczy □ dotyczy 
Decyzja środowiskowa znak:…………………………………………………...z dnia…………………………
stanowi załącznik do wniosku.

8. 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 i 15 ustawy o ochronie przyrody,
jeżeli zostało wydane.
Decyzja  w  sprawie  udzielenia  zezwolenia  na  odstępstwa  od  zakazów  w  stosunku  do  gatunków

chronionych  □ nie dotyczy □ dotyczy 
Decyzja  znak:  ………………………………………………………...z  dnia………………………………….
stanowi załącznik do wniosku.

*niepotrzebne skreślić      ……………………………………………
(data) (podpis Wnioskodawcy)

 

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

2016r. 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, które nie są danymi obowiązkowymi w celu realizacji związanych z  prowadzeniem przez

Miasto Rawa Mazowiecka postępowania w sprawie rozpatrzenia niniejszego wniosku. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem

poinformowana/y o przysługującym mi  prawie dostępu do treści  moich danych oraz ich poprawiania,  wycofania zgody na ich

przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

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

(czytelny podpis właściciela /współwłaścicieli, posiadacza nieruchomości/osób umocowanych do reprezentowania wnioskodawcy)



ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 
1. Oświadczenie  (załącznik  nr  1) o  posiadanym  tytule  prawnym  władania  nieruchomością  albo

odpowiednio  oświadczenie  o  posiadanym prawie  własności  urządzeń (załącznik  nr  2),  o  których
mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.  Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 § 1 ustawy z 06.06.1997 r. – Kodeks Karny Dz.U. z
2020r. poz.1444 ze zm.).

2. Zgoda właściciela/właścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana - oryginał (wymóg ten nie dotyczy
wniosku  złożonego  przez:  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 (Dz. U. z 2020r. poz. 1910 ze zm. ); zarządcę
nieruchomości  będącej  własnością  Skarbu  Państwa;  użytkownika  wieczystego;  posiadacza
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym) załącznik nr 3.

3. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art.
233 § 1 ustawy z 06.06.1997 r. – Kodeks Karny Dz.U. z 2020r. poz.1444 ze zm.)   załącznik nr 4  .  

4. Rysunek  lub  mapa  określające  usytuowanie  drzewa  lub  krzewu  w  odniesieniu  do  granic
nieruchomości  i  obiektów  budowlanych  istniejących  lub  projektowanych  na  tej  nieruchomości
opatrzone datą i podpisem. Jeżeli przyczyną usunięcia drzew jest kolizja z realizacją inwestycji, dla
której wymagane jest sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo  budowlane,  do  wniosku,  zamiast  rysunku  lub  mapki,  należy  załączyć  wykonany  przez
projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub
terenu  (opatrzony  podpisem  projektanta),  określający  usytuowanie  drzewa  lub  krzewu  w
odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej
nieruchomości;  jeżeli  ilość drzew jest większa niż 1, należy na rysunku/mapie ponumerować
drzewa w kolejności jak we wniosku.

5. Projekt planu:
a)   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 i  krzewy  
w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
b)  przesadzenia drzewa lub krzewu
Przedmiotowy  plan  winien  być  wykonany  w  formie  rysunku,  mapy  lub  projektu  
zagospodarowania działki lub terenu i zawierać informację o liczbie, gatunku lub odmianie
drzew/krzewów, miejscu i planowanym terminie ich wykonania. 

6. 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  2008  r.  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.  

7. 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 i 15 ustawy o ochronie przyrody,
jeżeli zostało wydane. 

8. Pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową jeżeli został ustanowiony pełnomocnik - zgodnie z ustawą 
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.)  część IV opłata
skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego
odpisu, lub wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi,
wstępnemu,  zstępnemu  lub  rodzeństwu,  lub  gdy  mocodawcą  jest  podmiot  zwolniony  z  opłaty
skarbowej).  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy lub w kasie
Urzędu Miasta  Rawa Mazowiecka.  Dowód zapłaty  należnej  opłaty  skarbowej  należy  załączyć  do
pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy. 

Numer konta: 
Opłata skarbowa – 24 9291 0001 0054 2395 2000 0010. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1253578&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.107036&full=1


Załącznik nr 1 do wniosku o wycięcie drzew lub krzewów

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE 
PRAWNYM WŁADANIA  NIERUCHOMOŚCIĄ

Ja, niżej podpisany (a)  

............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew lub krzewów albo
umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia)1

zamieszkały (a) 

.......................................................................................................................................................
(adres)

po zapoznaniu się z art. 83 ust. 1, art. 83b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 55 ze zm.)
oświadczam,  że  posiadam  tytuł  prawny  do  władania  nieruchomością  położoną  
w miejscowości ………………………………………..……, dla której Sąd Rejonowy w ........................
…………………………................ prowadzi księgę wieczystą nr ..........................................., oznaczoną w
ewidencji  gruntów  i  budynków  jako  działka  (i)  nr  ..............................................................  w  obrębie
ewidencyjnym .......................................................... wynikający z prawa:
1) własności;
2) współwłasności:
.......................................................................................................................................................
 (wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)
.......................................................................................................................................................
 (wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

3) użytkowania wieczystego
.......................................................................................................................................................
4)  trwałego zarządu 2

………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
do reprezentowania osoby prawnej: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres osoby prawnej)
Upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania 
nieruchomością w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu. 

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

.........................…….................           ...................................................
      (miejscowość, data)                      (podpis/y)

1 Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane. 
2 Należy wskazać właściciela nieruchomości.



Załącznik nr 2 do wniosku o wycięcie drzew lub krzewów

Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, 
o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

W imieniu  ……….……………………………… z/s w …………………………………………..
(nazwa podmiotu) (adres)

oświadczam, że

................................................................................................ jest właścicielem urządzeń w postaci
                 (nazwa podmiotu)

……….…………………………………...……………………..., których funkcjonowanie zostało
                 (rodzaj urządzenia)

zagrożone  przez  drzewa  lub  krzewy  objęte  wnioskiem  o  ich  usunięcie  
z dnia………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie złożone w związku z art. 83b ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.

Oświadczenie niniejsze składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań, wynikającej z treści art. 233 Kodeksu karnego.

...................................                                                            ....................................................
    (miejscowość, data)                                                                                                           (imię i nazwisko 

                                                   lub podpis i pieczątka imienna składającego oświadczenie)



Załącznik nr 3 do wniosku o wycięcie drzew lub krzewów

Zgoda właściciela / współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew

OŚWIADCZENIE

…………………………………………………………..…………………………………………
(imię i nazwisko/ nazwa właściciel/ współwłaściciela nieruchomości)

zamieszkały  w ……………….………………………, przy ul. …………………………………
oświadczam, że wyrażam zgodę na usunięcie drzew/ krzewów:

Lp. Gatunek drzewa/krzewu           Obwód drzewa na              Jednostka miary              Nr ew. działki
                                                                   wys. 130 cm (cm) oraz na 

          wys. 5 cm  lub                            cm/m2        obręb
                                                                   powierzchnia porośnięta 
                                                                   krzewami w m2 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

z terenu nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej  …………….  przy ul. ……………….

nr ew. działki……………………  obręb  …………………

……………………………………………….
czytelny podpis właściciela/ współwłaściciela



Załącznik nr 4 do wniosku o wycięcie drzew lub krzewów

OŚWIADCZENIE
dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych

Oświadczamy,  że  zawiadomiliśmy  o  zamiarze  złożenia  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na
usunięcie  drzewa  lub  krzewu   z  nieruchomości  położonej  w  Rawie  Mazowieckiej  przy  ul.
……………………………………  na  działce  nr  ewid.  ……………………...obręb
………………, zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.

Świadomy/a/  odpowiedzialności  karnej  za  podanie  w  niniejszym  oświadczeniu  nieprawdy  –
zgodnie  z  art.  233  k.k.,  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  danych
zamieszczonych powyżej.

W terminie określonym w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody wpłynęły/ nie wpłynęły*
wnioski/skargi w sprawie usunięcia drzew. 

czytelne podpisy 2 członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej
lub
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania spółdzielni 
mieszkaniowej z pieczęcią imienna (zgodnie z KRS)

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

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

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

 

 należy złożyć w przypadku wniosku składanego przez spółdzielnię mieszkaniową i zarząd  
wspólnoty mieszkaniowej



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. 
UE L 119 str. 1), dalej „RODO” informuję:

1.Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  Rawa  Mazowiecka,  
Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka.
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy um@rawamazowiecka.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora.
3.  Z  inspektorem ochrony danych  można  się  kontaktować  we wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania
danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres
mailowy  iod@miastorawa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO,  tj.  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
administratorze w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 
5.Pani/Pana  dane przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku dotyczącego usunięcia drzew/krzewów.
6.Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione  upoważnionym pracownikom administratora danych osobowych,
organom administracji publicznej uprawnionym do uzyskania takich informacji  na podstawie przepisów prawa w
związku z prowadzonym postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów.
7.Pani/Pana  dane  będą  przechowywane  do  momentu  wygaśnięcia  obowiązku  przechowywania  danych
wynikającego z przepisów, tj. przez okres 5 lat.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz
ograniczenia ich przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do
celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
10. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
11.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się  ochroną  danych
osobowych w państwie  członkowskim zwykłego pobytu,  miejsca  pracy lub  miejsca  popełnienia  domniemanego
naruszenia.
12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa. 

Informujemy,  że  Administrator  dokłada  wszelkich  starań,  aby  zapewnić  wszelkie  środki  fizycznej,  technicznej
i  organizacyjnej  ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową
utratą,  zmianą,  nieuprawnionym  ujawnieniem,  wykorzystaniem  czy  dostępem,  zgodnie  ze  wszystkimi
obowiązującymi przepisami.

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną

…………………………………………
(podpis)
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