
 

_______________________, dnia ____________________ 
 

 

 

 

 Wójt Gminy Jemielnica 
 ul. Strzelecka 67 

   47-133 Jemielnica 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW  

LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOSCI 

 

 

1. Imię, Nazwisko lub nazwa i siedziba  posiadacza i właściciela nieruchomości 

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

w przypadku współwłasności, imiona i nazwiska wszystkich współwłaścicieli). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Adresy zamieszkania 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Adresy do korespondencji 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 

Numer telefonu kontaktowego  

________________________________________________________________

w celu telefonicznego uzgodnienia terminu    oględzin drzew lub krzewów  

o usunięcie których wystąpiono   

2. Nr geodezyjny nieruchomości położenie (adres) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Oświadczam/oświadczamy* pod rygorem odpowiedzialności karnej, że:                

1) nieruchomością władam/władamy* na podstawie: (proszę określić tytuł 

prawny władania nieruchomością) ____________________________________  

________________________________________________________________  

2) posiadam/posiadamy zgodę** właściciela nieruchomości na usunięcie 

wnioskowanych drzew/krzewów* 

* niepotrzebne skreślić 

** tylko w przypadku wniosku niepochodzącego od właściciela lub 

użytkownika wieczystego 

4. Wniosek dotyczy drzew oznaczonych na rysunku lub mapie numerami: 

Nr 

drzewa 

Nazwa 

gatunku 

drzewa/drzew* 

 

Obwód pnia/pni* 

mierzonego/mierzonych* na wysokości 

130 cm ( w przypadku gdy na tej 

wysokości drzewo posiada kilka pni-

obwód każdego z tych pni lub nie posiada 

pnia- obwód bezpośrednio poniżej 

korony drzewa) 

Uwagi 

1    

2    

3    

4    

               



      5. Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte  krzewy (m²) _____________      

 6. Miejsce, przyczyna, termin zamierzonego usunięcia drzewa/drzew* lub 

krzewów, oraz        wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z 

prowadzeniem działalności gospodarczej 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

     Załączniki: 

1. Dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt własności, 

umowa dzierżawy);  

2. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem); zgoda właściciela 

nieruchomości na usunięcie drzew/krzewów; 

3. 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 

1994r. – Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu  

w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub 

projektowanych na tej nieruchomości, 

4. 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 usuwanie drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska  

lub  

b) przesadzenia drzewa lub krzewu- jeżeli są planowane, wykonany w formie 

rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz 

informacja o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejsce i 

termin ich wykonania. 

5. 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 , jeżeli zostało wydane. 

 

                                                                                       podpis wnioskodawcy 

                          


