
                                                           ...................................................... 
                                                                                                                                       miejscowość, data 

 

                                                         Urząd Miejski w Sulejowie  

                                                      ul. Konecka 42  

Rodzaj wnioskodawcy:                                                         97-330 Sulejów                                                                  
  osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą 

  podmiot będący przedsiębiorcą 

Teren nieruchomości jest wpisany do rejestru zabytków:   tak          nie                                                  

 

WNIOSEK 
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW 

 

WNIOSKODAWCA  

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa: …………………………………....................... 

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

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

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

telefon(y). ………………………………. ………………………………….. …………………  

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA LUB 

KRZEWY:  

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa, adres: 

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

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

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

1.Oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy:  

Teren położony w………………………..………………………………………………...  

obejmujący nieruchomość/nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:  

………………………………………………………..obręb.…………………………………

……………………………………………………………………….. 

2.Teren, na którym rosną drzewa lub krzewy przeznaczony jest pod: 

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

3.Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia:  

........... sztuk drzew niżej podanych gatunków o obwodach zmierzonych na wysokości 130 cm od ziemi:  

Lp.  Gatunek drzew przeznaczonych do 

wycinki 

Obwód pnia 

drzewa mierzony 

na wys.130 cm 

Szt. numer ewidencyjny działki, na której 

rosną drzewa przeznaczone do 

wycinki   

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

-2- 

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

Lp.  Gatunek krzewów 

przeznaczonych do wycinki 

Pow. w m2  numer ewidencyjny działki, na której rosną krzewy 

przeznaczone do wycinki   

    

    

    

 

4.Przyczyną usunięcia drzew lub krzewów jest: 

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

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

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

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

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

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

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

 

5.Usunięcie w/w drzew lub krzewów nastąpi w terminie:……………………………  
(określić datę)  

 

6.Przesadzenie lub posadzenie nowych drzew lub krzewów nastąpi w terminie:….……..   
(określić datę)  

 

 

Ja niżej podpisany, zapoznany z treścią art.233 Kodeksu karnego i odpowiedzialności karnej za fałszywe 

zeznania oświadczam, że wymienione przeze mnie drzewa/krzewy wymienione we wniosku, nie rosną w pasie 

drogowym, w terenach leśnych,  ani w granicy sąsiada.  

 

 

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

                           (data)                                                                                                                                                (podpis wnioskodawcy)  

 

 



 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:  

1. Tytuł prawny władania nieruchomością   

2. Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie  drzew lub krzewów (oryginał) w przypadku, gdy posiadacz 

działki nie jest właścicielem terenu. 

3. Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości. 

4. Dokument zawierający podpisy wszystkich współwłaścicieli terenu lub pełnomocnictwo do ich 

reprezentowania (oryginał lub kserokopia) w przypadku, gdy teren stanowi współwłasność.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


