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

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE
DRZEW LUB KRZEWÓW
1. Wnioskodawca:
............................................................................
imię, nazwisko albo nazwa posiadacza i właściciela nieruchomości
albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

............................................................................
............................................................................
(adres wnioskodawcy)

.............................................................................
(telefon kontaktowy wnioskodawcy)

2. Nazwę gatunku drzewa lub krzewu:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Obwód pnia każdego drzewa mierzony na wysokości
130cm, 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:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy:
……………………………………………………………………………………
5. Miejsce, przyczyna, termin zamierzonego usunięcia drzewa
lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu
związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo
oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań),
2) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie
uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku
realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany,
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o
udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4- w przypadku spółdzielni
mieszkaniowych (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań),
4) projekt planu nasadzeń zastępczych albo przesadzenie drzewa lub krzewu- jeżeli są
planowane,
5) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w
przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie,
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.

..........................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

Uwagi do wniosku:
1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt,
burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków –
wojewódzki konserwator zabytków.
2. Nie wymaga zezwolenia usunięcie m.in.:
- krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,
- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach,
- drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
3. Zgodnie z obowiązującą ustawą o opłacie skarbowej- wnioski nie podlegają opłacie
skarbowej.
4. Opłacie skarbowej nie podlega decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewówustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze
zm.) część III pkt 44 ppkt 6 załącznika do ustawy.
5.
Za usunięcie drzew lub krzewów władający nieruchomością ponosi opłaty z
wyjątkami podanymi w art. 86 ust. 1 i ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.).

