
Wnioskodawca/pełnomocnik:                                                                 Leszno, dnia............ 

Imię i nazwisko………………………… 

Adres…………………………………… 

………………………………………… 

Telefon………………………………….. 

Wójt Gminy Leszno 

       Al. Wojska Polskiego 21 

   05-084 Leszno 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/-a. 

Niniejszym zwracam się o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu  

do zgłoszenia z dnia …….. zamiaru usunięcia ………..drzew/-a z terenu działki o numerze 

ewidencyjnym………., obręb……………………, gm. Leszno. 

 

Załączniki do wniosku: 

1.Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia. 

2.Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł z tytułu 

pełnomocnictwa do odbioru zaświadczenia. 

3.Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (oryginał lub jego 

odpis urzędowo poświadczony). 

 

………………….……………….. 

Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika 

Pouczenie 
1. Organ może przed upływem terminu 14 dni od dnia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia do usunięcia drzewa/drzew. 
2. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o 

opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1751) załącznik: Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz 
zwolnienia, część II Wydanie zaświadczenia, kol. 2 pkt 21 Pozostałe zaświadczenia w wysokości 17 zł. Opłatę należy uiścić 
przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu (rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie 

nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010) lub w kasie Urzędu Gminy Leszno. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania 
obowiązku jej zapłaty. 

3. 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). 

4. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, w kasie Urzędu Gminy Leszno. 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. 


