
Załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 
 
 

Ja niżej podpisany1) /a/ …………………………………………………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko osoby ubiegającej się o zezwolenie na usunięcie zieleni , PESEL/ 
 

legitymujący(a) się…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego/ 

 

zamieszkały (a)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/adres zamieszkania/ siedziba – kod pocztowy, miejscowość,  ulica nr domu, mieszkania/ 
 

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

/adres do korespondencji/ 

 

………………………………………… 

/telefon/ 
 
po zapoznaniu się z art. 83b ust.2 ustawy z 16. kwietnia 2004 o ochronie przyrody /tj. Dz.U.2013, poz. 627 
ze zm./ 
 
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością, oznaczoną w ewidencji gruntów  

i budynków jako działka nr ……………………………… w obrębie………………………………………… położoną  

w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

wynikający z prawa2) :  

□  1) własności  
□  2) współwłasności.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

(określenie udziału we współwłasności, wskazanie współwłaścicieli - nazwisko i imię lub nazwa oraz  adres) 

 

wraz ze zgodą wszystkich współwłaścicieli na usunięcie zieleni3) 

 

□  3) użytkowania wieczystego 
□  4) trwałego zarządu4)……………………………………………………………………………………………………………………………………  
□  5) ograniczonego prawa rzeczowego ………………………………………………………………………………………………………… 
□  6) stosunku zobowiązaniowego (np. dzierżawa, najem przewidujący uprawnienie do usunięcia zieleni) 
□  7) korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 
□  8) inne (określenie formy prawnej np. pełnomocnictwo itp.)……………………………………………………………………  

 

Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do władania nieruchomością jest:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/wskazać dokument, z którego wynika tytuł do władania nieruchomością/ 

 
W załączeniu przedstawiam pełnomocnictwo upoważniające mnie do uzyskania  zezwolenia na usunięcie 
zieleni wraz z upoważnieniem do zaciągania zobowiązań finansowych lub składania oświadczeń woli.5) 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 § 6 ustawy z 06. czerwca 1997 Kodeks Karny /Dz. U.1997 Nr 88 poz.553 ze zm./, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
 
 
 
 
………………………………………………………      ……………………………………  
/miejscowość, data /         /podpis/  
 
1) Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz 

ich dane, 
2) Odpowiednie zaznaczyć 
3) Należy załączyć zgodę współwłaścicieli 
4) Należy wskazać właściciela nieruchomości 
5) Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych 


