
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów

................................................................. 
                   (miejscowość i data)

Wnioskodawca

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

(imię i nazwisko, nazwa posiadacza nieruchomości,

właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego)

.........................................................................                                   WÓJT GMINY KSAWERÓW

  ul. Kościuszki 3 h

......................................................................                                      95 – 054   Ksawerów                 

(dokładny adres/siedziba, kod pocztowy)      

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

(telefon do kontaktu)

WNIOSEK

Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie:

I. drzewa (drzew): ................................................................................................................................
         nazwa gatunku, ilość 

obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm …........................................................................................................

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

a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni …..............................................................................................................

b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa …..........................................................................

adres nieruchomości …......................................................................................................................................................... 

przyczyna usunięcia ...............................................................................................................................................................

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

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

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

termin zamierzonego usunięcia drzewa (drzew) dzień/miesiąc/rok …..................................................................................

czy wycinka drzewa (drzew) wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej ….............................
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II. krzewu (krzewów): ….....................................................................................................................

                            nazwa gatunku

wielkość powierzchni (m2), z której zostaną usunięte krzewy ….........................................................................................

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

adres nieruchomości …..........................................................................................................................................................

przyczyna usunięcia …...........................................................................................................................................................

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

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

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

termin zamierzonego usunięcia krzewu (krzewów) dzień/miesiąc/rok ….............................................................................

czy usunięcie krzewu (krzewów) wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej …......................

                       podpis wnioskodawcy

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

Załączniki do wniosku: 
1.  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.

2.  Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie
własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (Urządzenia służące do doprowadzania lub
odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych
nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa). Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań.

3.  Oświadczenie  o  udostępnieniu  informacji,  o  której  mowa w art.  83  ust.  4  ustawy z  dnia  16  kwietnia  2004  r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zmianami) – dotyczy spółdzielni mieszkaniowej
lub wspólnoty mieszkaniowej.

4. Pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia opłaty
za pełnomocnictwo w wysokości 17zł), chyba że przysługuje zwolnienie od opłaty skarbowej.

5. 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 
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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.

6. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1
pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.
               
7. Zgodę właściciela nieruchomości (oryginał) na usunięcie drzew lub krzewów jeżeli posiadacz nie jest właścicielem
lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

8.  Zgodę  pozostałych  współwłaścicieli  nieruchomości  (oryginał)  na  usunięcie  drzew  lub  krzewów  w  przypadku
występowania współwłaścicieli nieruchomości.

UWAGA !
1.  Wniosek  na  wydanie  zezwolenia  nie  podlega  opłacie  skarbowej  (art.4  Ustawy  o  opłacie  skarbowej  z  dnia
     16 listopada 2006 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).
2. Wniosek należy złożyć w sekretariacie (pok. 203) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Ksawerów.

Uwaga:
 W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie 

na usunięcie m.in.:

1) krzewu albo 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 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, 
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób 
fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 
użytkowania rolniczego;
4) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
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