
 
 Wnioskodawca:                                                                                    ................................ dnia ........................  

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

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

 

                                                                                                   Wójt Gminy Czernica  

                                                                                                   ul. Kolejowa nr 3  

                                                                                                   55-003 Czernica  

 

W N I O S E K 
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW / KRZEWÓW 

 

 

z terenu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ...............................................  
                                                                                                                                                                 (podać nr działki i arkusz mapy)  

położonej w obrębie ...................................................................................................................................  
                                                                                                   (podać obręb geodezyjny)  

 
 

1. Właściciel (współwłaściciele) nieruchomości:  

.............................................................................................................................................................  
(podać imię i nazwisko właściciela lub imiona i nazwiska współwłaścicieli, nazwę właściciela, władającego (podmiotu), adres zamieszkania  

....................................................................................................................................................................    
właściciela lub adresy zamieszkania współwłaścicieli, adres siedziby podmiotu – właściciela, władającego, telefon kontaktowy)  
 

 

2. Tytuł prawny władania nieruchomością:  

....................................................................................................................................................................  
(Podać rodzaj tytułu prawnego: własność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, itp. W przypadku użytkowania wieczystego załączyć zgodę właściciela) 

 

  

3. Nazwa gatunku drzewa lub drzew, ilość sztuk / nazwa gatunku krzewu lub krzewów:  

....................................................................................................................................................................  
(podać nazwę drzewa / drzew, ilość sztuk drzew wnioskowanych do usunięcia / nazwę krzewu lub krzewów )  

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

 

 

4. Obwód pnia drzewa (obwody pni drzew) mierzone na wysokości 130 cm od ziemi:  

....................................................................................................................................................................  
(podać gatunek drzewa lub drzew, ilość sztuk i obwód pnia lub obwody pni)  

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

 

 
5. Przeznaczenie terenu, na którym rośnie (rosną) drzewo (drzewa) lub krzew (krzewy):  

....................................................................................................................................................................  
( podać rodzaj terenu np. podwórko, sad, ogród ozdobny lub warzywny, działka budowlana, działka rolnicza, itp.)  

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

 

  

6. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa (drzew) lub krzewu (krzewów):  

....................................................................................................................................................................  
(podać uzasadnienie do zamierzonego usunięcia drzewa/drzew lub krzewu/krzewów)  

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

 

 
7. Termin zamierzonego usunięcia drzewa/drzew lub (i) krzewu/krzewów:  

....................................................................................................................................................................  
(podać realną datę do kiedy wnioskodawca zamierza usunąć drzewo/drzewa lub(i) krzew/krzewy)  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

8. Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy (dotyczy krzewów):  

....................................................................................................................................................................  
( podać powierzchnię porośniętą przez krzewy, których nazwy wyszczególniono w pkt 3, przewidziane do usunięcia) 

 

Oświadczam, że usunięcie drzewa lub krzewu nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności 

gospodarczej/ wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
(niepotrzebne skreślić) 

 

 

                                                                                           Podpis: ………………………………… 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1) Rysunek lub mapa nieruchomości z oznaczeniem lokalizacji drzewa/drzew  

2) Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na usunięcie drzew/ krzewów lub pełnomocnictwo do ich 

reprezentowania 

3) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt 

zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z 

ustawą 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; 

4) projekt planu:  

a) 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 i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub  

b) 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; 

 

*Punkt 3i 4 dotyczy sytuacji gdy usunięcie drzewa lub krzewu związane jest z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 

 

 

 

 

 
..........................................................................  
(podpis wnioskodawcy lub podpisy wnioskodawców)

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmnzsha3tkltqmfyc4mrvgyydiojsge


 


