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WNIOSEK   

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

 
1.Wnoszę o udzielenie zezwolenia na usunięcie n/w drzew/krzewów z terenu nieruchomości: 
(ul., nr posesji)…………………………………........................................................................................ 
położonej w miejscowości ………………………………………………………………………………. 
nr dz. ew., ………………………………………..obręb………………………………............................ 
rosnącego/ych na terenie będącym własnością……………………………………………………...…… 
 
 

L.p. Gatunek  
drzewa lub krzewu 

Obwód pnia drzewa 
mierzony na wysokości  

130 cm/ 
wielkość powierzchni,  

w rzucie poziomym (m²) 

Przyczyny usunięcia  
drzewa lub krzewu 

Termin zamierzonego 
usunięcia  

drzewa lub krzewu 

     
 
 

     
 
 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
W związku z usunięciem zieleni*:         nie planuję wykonania nasadzeń zastępczych 

planuję nasadzić/przesadzić …........szt. drzew/ ….....szt./m2 krzewów, zgodnie   
z  dołączonym planem nasadzeń. 

*   zaznaczyć właściwe 

 
  

 



2. Zamierzone usunięcie drzew/a lub krzewu/ów wynika/nie wynika z celu związanego  
z prowadzeniem działalności gospodarczej. (niewłaściwe skreślić)   
 
3. Oświadczam, że drzewa lub/i krzewy, o których usunięcie wnioskuję znajdują się w całości na 
podanych działkach.  
 
                                                                      ...................................................................................................... 
                                                                                    czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców lub pełnomocnika 
 
Załączniki: 
1.Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie 
własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.   
2.Rysunek, mapa 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 nieruchomości. 
3. 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 i krzewy, lub 
- przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli nasadzenia lub przesadzenia 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. 
 /jeśli są planowane/ 
4. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, gdy wnioskodawca działa poprzez pełnomocnika. 
5. Inne …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
WYJAŚNIENIA, INFORMACJE DODATKOWE: 
I. W myśl art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.: 
1) krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2; 
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia  
i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie 
nieruchomości 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. 
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego; 
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 
lub na terenach zieleni; 
II. Na wniosku winni złożyć podpisy wszyscy współwłaściciele działki lub należy dołączyć odpis pełnomocnictwa 
lub pisemne wyrażenie zgody na usunięcie podpisane przez pozostałych właścicieli. 
III. W przypadku wnioskowania na usunięcie przez posiadacza gruntu – nie będącego właścicielem lub osoby 
upoważnionej do wnioskowania przez właściciela – należy dołączyć pisemne wyrażenie zgody właściciela na złożenie 
wniosku. 
 
 


