WYCINKA DRZEW NA NOWYCH ZASADACH

17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wycinki drzew wprowadzone
ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz.
1074).
OBOWIĄZEK DOKONANIA ZGŁOSZENIA DO ORGANU
Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nowelizacja ustawy wprowadziła natomiast obowiązek dokonania zgłoszenia do organu
(wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków) zamiaru
usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajn., robinii akacjowej albo platanu klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z
której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na
nieruchomości (wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie Urzędu Gminy w Wildze:
www.ugwilga.pl → Ochrona środowiska → Wycinka drzew).
Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia:
1) nazwy gatunku drzewa;
2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia obwodu pnia poniżej korony drzewa.
Z oględzin sporządzany jest protokół.
Po dokonaniu oględzin Organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji
administracyjnej wnieść sprzeciw. Brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia oznacza, że
zgłaszający będzie mógł usunąć drzewo do 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin
w terenie.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
w terenie, jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Na wniosek zgłaszającego organ może przed upływem 14-dniowego terminu na wniesienie
sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie
zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
UWAGA! Wydanie zaświadczenia na wniosek zgłaszającego obarczone jest obowiązkiem
wniesienia opłaty w wysokości 17 zł.
W przypadku złożenia przez zgłaszającego wniosku o wydanie zaświadczenia i braku podstaw
do jego uwzględnienia, gdyż zajdą przesłanki do wniesienia sprzeciwu, organ w uzasadnieniu
decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu odnosi się do złożonego wniosku.
W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w
związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia
uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak
wcześniej na wysokości 130 cm.

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3 znowelizowanej ustawy nie ma obowiązku uzyskania
zezwolenia na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajn., robinii akacjowej albo platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
KONTROLE NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA
DOTYCZĄCEGO USUNIĘCIA DRZEW
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie
decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem
działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte
drzewa będące przedmiotem dokonanego zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości
zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
UWAGA! W przypadku gdy nieruchomość, z której usunięto drzewo/drzewa w oparciu o
zgłoszenie, zostanie zbyta na rzecz innego podmiotu/osoby i ww. w terminie 5 lat nowy
nabywca wystąpi o pozwolenie na budowę obiektu mającego związek z prowadzeniem
działalności gospodarczej, to na ten podmiot/osobę będzie nałożony obowiązek poniesienia
opłaty za usunięcie drzewa/drzew. Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed
dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu będzie skutkować
naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA Z NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚC OSOBY FIZYCZNEJ – jak załatwić sprawę?
Podstawa prawna: art. 83f ust. 4 – 20 wprowadzony art. 1 pkt 3b ustawy z dnia 11 maja 2017
r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).
Wymagane dokumenty:
ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia drzewa – (wzór druku zgłoszenia dostępny jest na stronie
Urzędu Gminy w Wildze: www.ugwilga.pl → Ochrona środowiska → Wycinka drzew).
Opłaty: Zwolniony z opłat.
Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy w Wildze – pokój nr 1 w godzinach
pracy urzędu.
Sposób i termin załatwienia sprawy:
Procedura dotyczy dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej
własność/współwłasność osoby fizycznej/osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku z
działalnością gospodarczą.
1) W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu
ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od
poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu
każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu poniżej korony drzewa.
2) W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może w drodze decyzji
administracyjnej, wnieść sprzeciw.
3) W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ w drodze
postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia
postanowienia.
Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa
bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.
W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze
postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo
ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.
Tryb odwoławczy:
Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.
Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy
Wilga, (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Gminy w Wildze w godzinach pracy
Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłaty skarbowe:
Zwolniony z opłat skarbowych na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej. (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827).

ZGŁOSZENIE
ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW
(dotyczy drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i
są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

ORGAN DO KTÓREGO DOKONYWANE
JEST ZGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wilga
ul. Warszawska 38
08-470 Wilga

WNIOSKODAWCA
Wypełnia właściciel nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzewa/drzew
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż
adres zamieszkania)
Telefon kontaktowy (nieobowiązkowo)
PEŁNOMOCNIK WNIOSKODAWCY
Wypełnia właściciel nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzewa/drzew
Imię i nazwisko
Adres korespondencyjny
Telefon kontaktowy (nieobowiązkowo)
Adres………………………………………
DANE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ
PLANOWANE JEST USUNIĘCIE
DRZEWA LUB DRZEW

…………………………………………….
Nr działki/ działek………………………...
…………………………………………….
Obręb geodezyjny ………………………..

OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK DO
ZGŁOSZENIA
CZYTELNY PODPIS
WNIOSKODAWCY LUB
PEŁNOMOCNIKA

Rysunek lub mapka określający
usytuowanie na nieruchomości drzewa lub
drzew planowanych do usunięcia

Pouczenie:
1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przyp. kasztanowca zwyczajn., robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem
terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia,
organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i
pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).
3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze
złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa/drzew złożony zostanie wniosek o wydanie
pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a
budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie
realizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ
nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek
uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 ustawy
o ochronie przyrody).
4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych
oględzin w terenie, jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia
(podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody).
5. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami
uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów
wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 § 3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego).
6. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, w kasie
Urzędu Gminy w Wildze lub przelewem na rachunek bankowy: BS w Garwolinie Oddz. w
Wildze, Nr konta: 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010 .
7. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu
zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy. Pełnomocnictwa
udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty
skarbowej.

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW –
jak załatwić sprawę?
Podstawa prawna: art. 83 – 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów – druk do pobrania
dostępny jest na stronie Urzędu Gminy w Wildze: www.ugwilga.pl → Ochrona środowiska →
Wycinka drzew)..
Opłaty: Zwolniony z opłat.
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Wildze – pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu.
Sposób i termin załatwienia sprawy:
Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu oględzin w
terenie przez pracowników Urzędu Gminy w Wildze (z ewentualnym udziałem
wnioskodawcy). Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania
administracyjnego wynosi 1 miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od
daty wpływu wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach
przewidzianych przepisami prawa.
Zgodnie z art. 35 § 5 do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z
winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za
pośrednictwem Wójta Gminy Wilga,(odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Gminy w
Wildze w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji stronie.
Opłaty skarbowe: Zwolniony z opłat skarbowych na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. O opłacie skarbowej. (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827)
Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z
wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez
współwłaściciela.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Wilga pok. nr 1.

Wilga, dnia..........................................
WÓJT GMINY WILGA
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Na podstawie art. 83 oraz art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.)

WNIOSKODAWCA:
…............................................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko, nazwa posiadacza nieruchomości, właściciela urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego:
…………………………………………………………………..................................................... .............................................................................
Adres zamieszkania, siedziba
nr telefonu
PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony):
…................................................................................................................................................................... …..............................
Imię i nazwisko, nazwa
…................................................................................................................................................................... .................................
Adres zamieszkania, siedziba
nr telefonu

WŁAŚCICIEL(E), POSIADACZ(E) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY:
Imię, nazwisko, nazwa i adres zamieszkania, siedziba
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………….........................................................................................................................................................

1.Oznaczenie terenu na którym rosną drzewa lub krzewy:
Teren położony w miejscowości …………………….....................................................przy ul. ……........................................
obejmujący nieruchomość/nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki
nr:…………………........ ……………………………………….............................................. obręb geodezyjny ……………….........................
2. Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia:
Krzewy rosnące na działce nr ..................................................................................., wg. niżej podanych gatunków:
Lp.
1.
2.
3.

Gatunek

Pow. w m²

Lp.
4.
5.
6.

Gatunek

Pow. w m²

Drzewa rosnące na działce nr ……………………………………….............................................., niżej podanych gatunków:
Uwaga! Należy podać obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm. Jeżeli drzewo posiada kilka pni należy podać
obwód każdego z tych pni, jeżeli nie posiada pnia należy podać obwód pnia mierzonego bezpośrednio poniżej korony
drzewa.
Lp.
1.
2.
3.
4
5
6
7
8

Gatunek

Obwód w[cm]

Lp.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gatunek

Obwód [cm]

Uwaga! W przypadku większej ilości sztuk drzew niż zawiera tabela należy załączyć dodatkowy wykaz drzew z podaniem
gatunku i obwodów.
3.Teren zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów przeznaczony jest: .......................................................
.......................................................................................................................................................................................................

4. Wskazanie czy usunięcie drzew wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej.............................................................................................................................................................................
5.Przyczyna usunięcia drzew lub krzewów: .................................................................................................................
6.Termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów : .......................................................................................
(określić datę)
...................................................
podpis wnioskodawcy(ów)/pieczątka firmy

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU * zaznaczyć właściwe
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym
prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (Urządzenia służące do
doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie
należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa). Oświadczenia składa
się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2. Pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia
opłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17zł), chyba że przysługuje zwolnienie od opłaty skarbowej.
3. Rysunek, mapę 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 drzewa lub krzewu w odniesieniu
do
granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
4. 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 - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu
zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz
miejscu i planowanym terminie ich wykonania*.
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 dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 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 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*.
7. Zgodę
właściciela nieruchomości (oryginał) na usunięcie drzew lub krzewów jeżeli wnioskodawca (posiadacz
nieruchomości) nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości*. 8. Zgodę pozostałych
współwłaścicieli nieruchomości (oryginał) na usunięcie drzew lub krzewów w przypadku występowania
współwłaścicieli nieruchomości*.

..........................................................
podpis wnioskodawcy(ów)/pieczątka firmy
UWAGA: W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²;
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) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3a) drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na
cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
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;

OŚWIADCZENIE
o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub o posiadanym prawie własności
urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

Pani/Pan. ………………………………………………………...zam. …...................................................................………
świadoma(y) odpowiedzialności karnej za fałszywe składanie zeznań na podstawie art. 233 kodeksu
karnego że posiadam następujący tytuł prawny władania działką(ami) nr. …..........……….……………………,
obręb………………………………………………. przy ul. ……………………………………………………………………………………..
/zaznaczyć właściwe/
• własność
• współwłasność
• użytkowanie wieczyste
• współużytkowanie wieczyste
• trwały zarząd
• umowa dzierżawy
• umowa użyczenia
• inne...........................................

…………............…………………………………
podpis wnioskodawcy(ów)/pieczątka firmy

