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WÓJT GMINY SUSIEC 
ul. Tomaszowska 2 
22-672 Susiec 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 
Podstawa prawna: art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t .j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn.zm. ). 
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WNIOSKODAWCA (posiadacz nieruchomości / właściciel urządzeń, o których mowa w art 49 § 1 Kodeksu cywilnego*) 
(*- niepotrzebne skreślić) 
(UWAGA: Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela na usunięcie 
wnioskowanych drzew lub krzewów.  Zgoda  właściciela nieruchomości,  nie jest wymagana  w przypadku wniosku złożonego przez 
użytkownika wieczystego nieruchomości.  W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć pisemną zgodę 
wszystkich współwłaścicieli lub wypełnić część" J" wniosku.) 

POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI 
WŁAŚCICIEL URZĄDZEŃ, 0 KTÓRYCH MOWA  

W ART. 49 § 1 KODEKSU CYWILNEGO 

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa: 
 

…………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………. 
 

Adres:………………………………………………..... 
 

…………………………………………………………… 
 

Telefon:………………………………………………... 
 

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa: 
 

…………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………. 
 

Adres:………………………………………………..... 
 

…………………………………………………………… 
 

Telefon:………………………………………………... 
 

PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony) (UWAGA: DO wniosku dołączyć pełnomocnictwo) 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 
OŚWIADCZENIE   ('- niepotrzebne skreślić) 
•jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą TAK / NIE* 
•ubiegam się o zezwolenie na usunięcie drzew / krzewów na cele związane z prowadzeniem działalności  
 gospodarczej  TAK / NIE* 

A. OZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY 

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

Obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr  ......................... obręb    ....................  

 
 
B. OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM DO NIERUCHOMOŚCI 

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego), 

iż posiadam tytuł prawny do nieruchomości na, której rosną wnioskowane do usunięcia drzewa /krzewy.  

                                                (zaznaczyć jaki) 

□ właściciel  □ współwłaściciel  □ użytkownik wieczysty     □ zarządca  □ najemca/dzierżawca □  inne (jaki?)   

Ww. nieruchomość stanowi moją własność i nie jest działką leśną, ani wpisaną do rejestru zabytków  TAK/NIE* 

 

(podpis, pieczęć wnioskodawcy)………………………………………………………………. 

 



C. PRZYCZYNA USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW 
(Podać przyczynę wystąpienia o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów) 

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

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

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

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

 

D. OZNACZENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA 
Dla każdego drzewa należy podać obwód pnia zmierzony na wysokości 130cm od powierzchni gruntu. Jeżeli drzewo ma kilka pni należy 
wpisać obwód każdego pnia zmierzony na wys. 130 cm od pow. gruntu. W razie zamiaru wycięcia większej ilości drzew ich wykaz należy 
sporządzić w postaci osobnego załącznika do wniosku. 
UWAGA: Z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wyłączone są drzewa, których obwód pnia na wysokości  5 cm 
od pow. gruntu nie przekracza: 

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,  
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

     b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

Lp. Gatunek Obwód (cm) Lp. Gatunek Obwód (cm) 

      

      

      

      

      

      

Razem  ................. sztuk drzew wyżej podanych gatunków. 

E. OZNACZENIE KRZEWÓW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA / PRZESADZENIA 
W razie zamiaru wycięcia większej ilości krzewów ich wykaz należy sporządzić w postaci osobnego załącznika do wniosku. 

Lp. Gatunek Pow. w m2 Lp. Gatunek Pow. w m2 

      

      

      

      

      

      

Razem ..................sztuk krzewów zajmujących łącznie powierzchnię  .................  m2 wyżej podanych gatunków. 

F. TERMIN USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW - PODANA DATA OKREŚLA TERMIN WAŻNOŚCI  
   ZEZWOLENIA 
(UWAGA: Określić ostateczną datę ważność/ wydanej decyzji, do której zostaną usunięte drzewa lub krzewy)                          

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

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

G. TERMIN POSADZENIA NOWYCH DRZEW LUB KRZEWÓW 
 

(UWAGA: Należy określić termin nasadzeń zastępczych (jeżeli są planowane w ramach rekompensaty za usunięte drzewa/krzewy),liczbę (nie 
mniejszą niż usuwane drzewa/krzewy), gatunek lub odmianę drzew/krzewów oraz miejsce ich wykonania (w formie projektu, mapy, rysunku 
dołączonego do wniosku). 
 

Planuję   wykonanie   nasadzeń   zastępczych   w   ramach   rekompensaty   przyrodniczej   za   
usunięte drzewa/krzewy  TAK / NIE* 
 

Termin dokonania nasadzeń do…………………………………ilość nowych sadzonek…………………………. 
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H. ZAŁĄCZNIKI 

□  Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych  

     istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. 

□  Pisemna zgoda właściciela na usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów, jeżeli jest wymagana. 

□  Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 

 

□  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 07 lipca 1944 Prawo budowlane - określający  

     usytuowanie drzewa/krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej  

     nieruchomości. 

□  Projekt planu nasadzeń zastępczych stanowiących kompensatę przyrodnicza za usuwaną zieleń (jeżeli nasadzenia zastępcze są  

     planowane, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew/krzewów). 

□  Projekt planu przesadzenia (jeżeli przesadzenie jest planowane). 

□ Decyzję o środowiskowych warunkach w przypadku przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest jej uzyskanie (art. 83b pkt 10 ustawy  

     o ochronie przyrody). 

 
□  Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 art 1-4 i 10 oraz  

     art. 52 ust. 1 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12 13 i 15, jeżeli zostało wydane. 

□  Inne załączniki. 

I. PODPIS WNIOSKODAWCY 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych we wniosku. 

 

 

 

………………………………………………………………… 

(podpis, pieczęć wnioskodawcy) 

 

 

Uwaga: Zgodnie z art. 64. § 2. K.p.a., jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wnoszący zostanie 

wezwany do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez 

rozpoznania 

J.   PISEMNA ZGODA  WSPÓŁWŁAŚCICIELI   NIERUCHOMOŚCI   (UWAGA:   wypełnić,   gdy wskazana  we  
wniosku nieruchomość stanowi współwłasność (także małżeńską). Podpisy muszą złożyć wszyscy współwłaściciele nieruchomość. W 
przypadku większej ilości współwłaścicieli należy dołączyć pisemną zgodę na oddzielnym piśmie.) 

 
Będąc współwłaścicielem nieruchomości wskazanej  w części B, oświadczam, iż wyrażam zgodę na usunięcie 
wszystkich drzew/krzewów wskazanych w niniejszym wniosku, w części D/E. 

1......................................................................     2 ...................................................................      3 ..........................................................  
         podpis współwłaściciela                             podpis współwłaściciela                          podpis współwłaściciela 

4 .....................................................................      5 ..................................................................       6 .........................................................  
podpis współwłaściciela                                 podpis współwłaściciela                       podpis współwłaściciela 
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K. MIEJSCE NA ODRĘCZNY RYSUNEK (wypełnić w przypadku braku załącznika w postaci mapy, projektu) określający 
usytuowanie drzew/krzewów do usunięcia w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub 
budowanych na tej nieruchomości oraz miejsce wykonania nasadzeń zastępczych, jeżeli są planowane, zgodnie z częścią G 
wniosku. 

 
Legenda:    drzewa/krzewy do usunięcia oznaczone X, planowane nasadzenia zastępcze oznaczone O 
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