
 
.......................................................                                              .................................................... 
         Imię /Imiona/ i Nazwisko                                                                                     Miejscowość, dnia  
 
........................................................ 
 
…………………………………… 

Adres  

tel. .................................................. 
 
                                                            

WNIOSEK 
                    o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 
 
            Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z działki 
ewidencyjnej nr ................................. położonej  w miejscowości .............................................................. 

1.Teren na którym rosną drzewa lub krzewy  jest przeznaczony …………………….…………………… 
                                                                                                             /wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów/ 

2. Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia: 
    Zamierzam łącznie wyciąć ........................ szt. 
    Gatunku ............................ szt........... o obwodzie pnia…………...…………..   mierz. na wys. 130 cm 
    Gatunku ............................ szt........... o obwodzie pnia ....................................   mierz. na wys. 130 cm 
    Gatunku ............................ szt........... o obwodzie pnia .....................................  mierz. na wys. 130 cm  
    Powierzchnia krzewów……..m2 gatunku ……………………………………… 

3. Oświadczam, że działka o nr ewidencyjnym ................................................ stanowi moją własność. 

4. Oświadczam również, że granice działki są mi znane. Drzewa zostaną wycięte wyłącznie na własnym 
gruncie tak, aby nie naruszyć własności innych osób  sąsiadów. 

5. Drzewa zostaną usunięte w terminie do dnia ………………………………………………………….. 

6. Przyczyną usunięcia drzew lub krzewów jest: 
 
........................................................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.  Powyższe dane podaje świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego,  
     który za składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3.   

8.  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla  
     potrzeb niezbędnych do realizacji wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  
     danych osobowych / Dz.  U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm./  
     
Sąsiadami działki są:  
 
                                                                        ............................................................ 
                                                                                                                       podpis właściciela /jeżeli działka stanowi  
                                                                                                                          współwłasność podpis obu właścicieli/   
 

Do podania należy dołączyć : 
- kserokopię mapy /zaznaczyć na mapie drzewa do usunięcia/  
- wypis z rejestru gruntów lub ksero dokumentu własności  
 
Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
/Dz.U. Nr 225 poz.1635 / część III pkt. 44. Wydanie zezwolenia /pozwolenia koncesji/ . 


