
Miejscowość dn., .......................................

URZĄD MIASTA LUB GMINY/ URZĄD 
POWIATOWY/ MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA/ WOJEWÓDZKI 
KONSERWATOR ZABYTKÓW

(wybierz odpowiednią jednostkę)

…………………………………………
Adres ………………………………….
Miejscowość ………………………….

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów bez naliczania opłat

WNIOSKODAWCA:
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa………………………………………….......…………………….
Miejsce zamieszkania lub adres siedziby ……………………………………………………......…….……….
Telefon kontaktowy: ………………………………………, e-mail: ………………………………...………..
.
PEŁNOMOCNIK:
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa………………………………………………….......…………….
Miejsce zamieszkania lub adres siedziby …………………………………………………………….....…...….
Telefon kontaktowy: ………………………………………, e-mail: …………………………………..…..…..

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI:
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa……………………………………………………….......……….
Miejsce zamieszkania lub adres siedziby …………………………………………………………........……….
Telefon kontaktowy: ………………………………………, e-mail: …………………………………....……..

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233
§1 Kodeksu karnego (Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553), że:

 jestem jedynym właścicielem nieruchomości*

 nieruchomość jest współwłasnością następujących podmiotów (należy wypisać wszystkich 
współwłaścicieli terenu, na którym rosną drzewa lub krzew, w tym współmałżonków, osoby 
fizyczne, osoby prawne, fundacje, 
inne)*: ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............

1) Usunięcie drzew(a)/krzew(ów) z terenu położonego w …………. przy ul. …………………............…....
…………………………………………………………, w dzielnicy ……………………….…………...,
obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów pod numerem:
dz. nr ……………….., obręb ……………………
dz. nr ……………….., obręb ……………………
dz. nr ……………….., obręb ……………………
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2) ……….. sztuk drzew niżej podanych gatunków o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 m nad 
poziomem terenu, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: a) posiada kilka pni – sumę obwodu 
pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni b) nie posiada pnia – obwód pnia 
bezpośrednio poniżej korony drzewa)

Lp. Nazwa gatunku
Obwód pnia

[cm]
Lp. Nazwa gatunku

Obwód pnia
[m]

3) ……..… sztuk krzewów o powierzchni …………m2 niżej podanych gatunków

Lp. Nazwa gatunku
Powierzchnia

[m2]
Lp. Nazwa gatunku

Powierzchnia
[m2]

4) Teren, na którym rosną drzewa lub krzewy przeznaczony jest pod: …………………………....................
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
.…...

(wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntu)
5) Przyczyna usunięcia drzew lub krzewów ……………………………………………………….........……

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

6) Drzewa/krzewy usuwane są w związku z działalnością gospodarczą: tak/nie*
*niepotrzebne skreślić

7) Termin usunięcia drzew lub krzewów ……………………………………………………….........……….
8) Termin planowanego wykonania nasadzeń zastępczych ………………………………….............………

…………………………………………… …………………………………………….
/data/ /podpis/

 

2

http://poradnikogrodniczy.pl/

