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Jastrząb, dnia ……………………………. 
 

Wójt Gminy Jastrząb 

Pl. Niepodległości 5 

26 – 502 Jastrząb 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW   
  WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI 

1 DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko lub nazwa: 

 

 

Miejscowość:  

 

 

Nr domu: 

Ulica: 

 

Kod pocztowy: 

   

 

Nr telefonu:   Poczta: 

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. 

zm.) zwracam(y) się o wydanie zezwolenia na usunięcie nw. drzew/krzewów1: 

 

2 WYKAZ DRZEW/KRZEWÓW WNIOSKOWANYCH DO USUNIĘCIA  

Nr 

inw.2 
Nazwa gatunku      Ilość 

Obwód pnia drzewa [cm] 

(mierzony na wysokości 

130 cm od powierzchni 

gruntu)3 

Nr ew. 

działki 
Miejscowość 

Wielkość pow.  

z której 

zostanie 

usunięty krzew 

[m2] 

 
 

 
     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

3 DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

Imię i nazwisko lub nazwa: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 
 

Ulica: Nr domu:   Nr lokalu:  
 

 

                                                 
1 wybrać właściwe 
2 nr inwentaryzacyjny drzewa/krzewu nadany we wniosku winien być zgodny z nr usytuowania drzewa/krzewu na załączniku graficznym 

(rysunek, mapa lub proj. zagospodarowania działki/terenu). 
3 jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jak odrębne drzewo a ich obwody podaje się we wniosku.  
  Natomiast, gdy korona drzewa znajduje się poniżej 130 cm należy podać obwód pnia mierzony tuż pod koroną i ten fakt opisać. 
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4 

PRZYCZYNA ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA DRZEW/KRZEWÓW*  

(opisać np. zły stan zdrowotny, kolizja  z inwestycją, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, 

przywrócenie gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub innego zgodnego z przeznaczeniem 

terenu, inne) 

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

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

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

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

 

5 

MIEJSCE ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA DRZEW/KRZEWÓW* (wg. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów, aktualnego sposobu korzystania z nieruchomości: np. 

działka budowlana, nieużytki, park, zieleniec,  pas drogowy drogi publicznej, użytki rolne, … inne). 

 

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

 

6 
WSKAZAĆ CZY USUNIĘCIE WYNIKA Z CELU ZWIĄZANEGO Z PROWADZENIEM 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                     wynika                                               nie wynika 
 

7 
PLANOWANY TERMIN USUNIĘCIA DRZEW/KRZEWÓW* (data, do której wnioskodawca planuje 

usunąć drzewa/krzewy) 

dzień …………, miesiąc ……………………………………, rok  …………….
 

                                                  

Do wniosku dołączam: 

 

Zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów* - dotyczy tylko 

wnioskodawcy niebędącego właścicielem, wieczystym użytkownikiem, zarządcą nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa; nie dotyczy posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie 

prawnym (art. 83b ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody) 

 W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgodę wszystkich współwłaścicieli ze 

wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji 

 Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości  

i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości  

 Projekt planu nasadzeń zastępczych, o którym mowa w art. 83b ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o ochronie 

przyrody (2 egz.)  – jeżeli są planowane 

 Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu, o którym mowa w art. 83b ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy  

o ochronie przyrody (2 egz.) – jeżeli są planowane 

   

W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. 

odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopia 

dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (17,00 zł) 

   Inne: ……………………………………………………………………………………………… 

* wybrać właściwe
 

OŚWIADCZENIE 
(art. 83b ust.1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody) 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych (art. 

233 kodeksu karnego), i ze posiadam tytuł prawny władania przedmiotową nieruchomością: 

 

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

(wpisać jaki: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, współużytkowanie, dzierżawa, zarząd, 

trwały zarząd, administracja oraz inne, dające się udokumentować) 

 

 

……………………………………………………………… 

czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców lub pełnomocnika

 


