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Wnioskodawca: 

(imię i nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza                     

i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń                         

o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego) 

Posiadacz .................................................................................... 

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

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

Właściciel ................................................................................... 

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

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

 

Nr telefonu (nieobowiązkowo)....………………….................. 

WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA 

NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW 

 

 

 

 

 

Kraśnik, dnia    ……………………….. 

 

  WÓJT GMINY 

KRAŚNIK 

1. Wnioskuję o wydanie zezwolenia na usunięcie: 

a) Drzew w łącznej liczbie .................... sztuk niżej wymienionych gatunków: 

LP. Nr drzewa 

na mapie*  

Gatunek drzewa Ilość 

sztuk 

Obwód pnia 

lub pni**  

Numer ewid. 

działki 

Numer i nazwa 

obrębu geodezyjnego 

1       

2       

3       

4       

5       

b) Krzewów zajmujących powierzchnię ...................... m
2
, niżej wymienionych gatunków: 

LP. Nr krzewu 

na mapie*  

Gatunek krzewu Powierzchnia zajęta 

przez krzew w m² 

Numer ewid. 

działki 

Numer i nazwa obrębu 

geodezyjnego 

1      

2      

3      

*- numer drzewa i/lub krzewu odpowiadający jego oznaczeniu na mapie, rysunku lub projekcie z lokalizacją drzew  

i krzewów, stanowiący załącznik do niniejszego wniosku, 

**- podaje się obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi, a w przypadku gdy na tej 

wysokości drzewo: 

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, 

b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. 

 

2. Przyczyna usunięcia drzew lub krzewów: 

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

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

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

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

 

3. Usunięcie w/w drzew lub krzewów nastąpi w terminie: ....................................................................................... 

 

4. Wskazanie czy zamierzone usunięcie drzewa lub krzewu wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności 

gospodarczej (zaznacz właściwe pole):    □ - TAK    □- NIE 

 

5. Oświadczam, że wskazana wyżej nieruchomość stanowi moją własność/współwłasność* na podstawie 

........................................................................................................................ oraz, że granice działki są mi znane,  

a wycinka drzew i/ lub krzewów wskazanych we wniosku nie naruszy własności innych osób.  
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6. Wskazanie współwłaścicieli (imię, nazwisko, adres) 

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

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

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

7.  W zamian za wnioskowane do usunięcia drzewa i /lub krzewy planuję wprowadzenie nasadzeń zastępczych, 

rozumianych jako posadzenie nowych:    □ - TAK    □- NIE 

1) drzew w liczbie: ...................... szt (nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew), 

2) krzewów na powierzchni .................m² (nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów). 

 

Do wniosku załączam: 

(Proszę zaznaczyć adekwatny opis załącznika) 

 zgodę właściciela nieruchomości nie dotyczy: właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego nieruchomości, 

spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych (w których właściciele lokali powierzyli zarząd 

nieruchomością wspólną zarządowi), zarządców nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz 

posiadaczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących żadnym z wyżej wymienionych 

podmiotów; 

 zgodę/-y pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (w przypadku współwłasności); 

 załącznik graficzny, określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości  

i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości (rysunek lub mapę), albo 

 projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia 

budowlane (w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane); 

 projekt planu: 

1)  nasadzeń zastępczych (jeżeli są planowane), 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 lub krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, lub 

2)  przesadzenia drzewa lub krzewu (jeżeli jest 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; 

 zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 

1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane;  

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 

przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla 

którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została 

przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie; 

 pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis poświadczony za zgodność  

z oryginałem – urzędowo bądź notarialnie); 

 zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 

1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeśli zostało wydane. 

 dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł (Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz zał. 

cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zwolnienia od opłaty skarbowej określa art. 7 ww. 

ustawy). 

 

         

      Powyższe dane podaję świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny za składanie fałszywych zeznań, który brzmi: „ Kto, składając zeznanie mające służyć 

za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 

lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

        

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i  krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie 

danych osobowych. 

                                            ...................................................................................................................................  
                                          (czytelny podpis wnioskodawcy/osób umocowanych do reprezentowania wnioskodawcy) 


