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

                                                                                                                         ( miejscowość , data, rok) 

……………………………………………………………………………       
(Nazwisko i imię wnioskodawcy /nazwa wnioskodawcy/) 

 

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

(adres/siedziba wnioskodawcy)  

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

(telefon kontaktowy)                                                                                   

      

Dane identyfikacyjne 

Pełnomocnika: 

                                                                                                                            Wójt Gminy Laskowa 

                                                                                                       34-602 Laskowa 643 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA/KRZEWU 

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 142) 

zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew /krzewów rosnących na terenie 

nieruchomości   stanowiącej działkę/i/ ew. nr …………………………………………………………………………………… 

w miejscowości ………………………………………………………………… KW Nr ……………………………………………… 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 § 1-2 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) w związku z art. 83 b. ust. 1 ustawy z dnia             16 

kwietnia 2004 r.- o ochronie przyrody  (tj. Dz. U. 2018 poz. 142 ze zm) , oświadczam, że:  

 

1. Jestem  właścicielem* /współwłaścicielem* / posiadaczem*/ użytkownikiem wieczystym* 

nieruchomości  na której rosną przeznaczone do usunięcia drzewa lub krzewy i załączam                  /nie 

załączam/ zgodę właściciela lub zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości na wycinkę, 

potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na wniosku. 

 

Ilość 
sztuk 

Nazwa gatunku drzewa  Obwód pnia drzewa mierzony na 
wysokości 130 cm od powierzchni 
gruntu [ cm]  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód 

każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. 

 



2.Krzewy do usunięcia gatunek ………………………. ………………………………………………………………………………  

powierzchnia m2 ………………………… 

 

3. Miejsce, na którym rośnie drzewo/krzew  (wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewidencji 

gruntów, aktualnego sposobu korzystania z nieruchomości np. pas drogowy drogi publicznej itp.) 

 

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

 

4.Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów:  

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

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

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

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

 

5.Wskazać czy usunięcie drzew/ krzewów wynika z celu  związanego prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

                                  WYNIKA                                                              NIE WYNIKA 
(podkreślić właściwe) 

 

6.Planowany termin usunięcia drzewa/ krzewu (data do której wnioskodawca planuje usunąć 

drzewo/krzew)    …………………………………………………………………………………………….   
. 

 7. Nasadzenia zastępcze:    

 Do wniosku dołączam ( wybrać właściwe) 

1.  Zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów 

2. W przypadku gdy nieruchomość stanowi  współwłasność – zgodę wszystkich współwłaścicieli ze wskazaniem 
ich adresów do korespondencji. 

3. Rysunek, mapę określającą usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów 
budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. 

4. Projekt zagospodarowania działki lub terenu (wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie 
uprawnienia budowlane) w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawa 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.  

5. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.  

6. Oświadczenie o udostepnieniu informacji, o których mowa w art.83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy 
Spółdzielni mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych) 

7. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością o którym mowa w art. 83b ust.2 ustawy 
o ochronie przyrody. 

8. Projekt planu nasadzeń zastępczych, o których mowa w art. 83 b ust. 9, lit. a) ustawy o ochronie przyrody  

9. Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu, o którym mowa w art. 83b ust.9 lit.b) ustawy o ochronie 
przyrody. 

10. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 
przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (art.83b ust.10, ustawy o ochronie przyrody) 

11. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym a art. 51 ust.1 
pkt. 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7 ,8 ,12 ,13  i 15 art.83b ust.11 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli 
zostało wydane 

12. W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis 
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelniona kopią dowodu zapłaty 
opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. 

 

 

                                                                                

                                                                                 ………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                     czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika 



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

Podpisy i adresy współwłaściciela lub współwłaścicieli nieruchomości, potwierdzające zgodę na wycinkę – 
jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem. 

 
 
 
 
 
 
Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku: 
 
* - skreślić określenia niepotrzebne lub nie mające zastosowania, a odnoszące się do rodzaju władania 
nieruchomością.  
** - skreślić określenia dotyczące celu usuwania drzew lub krzewów, jeżeli usuwanie drzew lub krzewów jest 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. budowa lub rozbudowa zakładu, warsztatu drogi 
dojazdowej do takiej inwestycji itp.) wnioskodawca ponosi opłaty za ich usunięcie. 
ad.4 - należy określić przyczynę zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów (np. zagrożenie dla budynków, dróg 
publicznych, przejazdów, sieci energetycznej lub innej infrastruktury, budowa budynku mieszkalnego, obumarcie 
drzewa, zły stan zdrowotny pnia drzewa (wypróchnienie, rozłam pnia, licznie występujące owocniki grzyba, 
kolizja z inwestycją itp.) 
 
Uwaga ! zgodnie z 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 pełniące funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru 
gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej 
części 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 – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 
   c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru 
zabytków lub na terenach zieleni. 


