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

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

(imię i nazwisko
lub nazwa i siedziba wnioskodawcy)

(miejscowość i data)

.................................................
(adres)
……………………………………...
(telefon)

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew lub krzewów
(wypełnić drukowanymi literami)

1. ...........................................................................................................................
(tytuł prawny do władania nieruchomością)

2. ...........................................................................................................................
(nr działki i obręb)

3. ...........................................................................................................................
(nazwa gatunku drzewa lub krzewów)

4. ...........................................................................................................................
(obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm)

5. ...........................................................................................................................
(przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew)

6. ...........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….
(przyczyna i termin [data] zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewów)

6a) Wskazać, czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Wynika

Nie wynika

7. ...........................................................................................................................
8.

(wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy)
Do wniosku należy załączyć:
a) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych,
b) projekt planu:
- 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
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i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska lub
- przesadzenia drzewa lub krzewu, 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.
Oświadczam(y), że drzewo / drzewa / krzewy* będące przedmiotem wniosku rosną w granicach
działki którą władam(y).
W myśl art. 83b ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w/w oświadczenia
składam(y) pod rygorem odpowiedzialności karnej.

...........................................
(podpis wnioskodawcy)
*właściwe podkreślić

Pouczenie:
Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
brzmi:
Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.
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