
*W wypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością wymagane są podpisy współwłaścicieli, natomiast  

w przypadku dzierżawy lub innej formy użytkowania podpis właściciela. 

** Niepotrzebne skreślić 

………………………………………….   …………………, dn. …………. 

…………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

(adres) 

………………………………………… 

(telefon) 

 

W N I O S E K 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez 

posiadacza nieruchomości 

 
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwa oraz siedziba posiadacza i właściciela 

nieruchomości 

 

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

 

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

 

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

2. Tytuł prawny władania nieruchomością i adres nieruchomości 

 

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

 

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

 

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

3. Ilość drzew w poszczególnych gatunkach z podaniem obwodów pni mierzonych 

na wysokości 130 cm 
 

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

 

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

 

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

4. Ilość krzewów (wielkość powierzchni w m
2
) z podaniem gatunku 

 

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

 

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

 

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



*W wypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością wymagane są podpisy współwłaścicieli, natomiast  

w przypadku dzierżawy lub innej formy użytkowania podpis właściciela. 

** Niepotrzebne skreślić 

5. Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy 

 

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

 

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

 

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

 

6. Miejsce, przyczyna oraz termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów 
 

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

 

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

 

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

 

7. Usunięcie drzew lub krzewów wynika z celu związanego z prowadzeniem 

działalności gospodarczej: TAK/NIE** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….    …………………………………… 
(podpis wnioskodawcy)

     
(podpis współwłaściciela lub właściciela)* 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości  

i obiektów budowlanych istniejących lub budowlanych na tej nieruchomości. 

2. Projekt planu – 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: 

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 
 


