
Wnioskodawca:                                                                       ..............................................
                                                                                                                                                    Data
.................................................................................
Imię i nazwisko/nazwa właściciela lub posiadacza  

................................................................................
Adres/siedziba

..................................................................................
Telefon kontaktowy
                   Wójt Gminy Załuski

Wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ i krzewów*

Proszę  o  wydanie  zezwolenia  na  usunięcie  ..............................szt.  drzew
lub ..............................m2 krzewów:
- gatunek drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- obwód drzew przeznaczonych do usunięcia mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni
ziemi**
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- powierzchnia krzewów przeznaczonych do usunięcia
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
-  lokalizacja  działki,  na  której  rosną  drzewa  lub  krzewy  przeznaczone  do  usunięcia
(miejscowość i numer ewidencyjny działki)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy przeznaczone do usunięcia
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- właściciel(e) działki (imię i nazwisko lub nazwa, adres)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- posiadacz(e) działki (imię i nazwisko lub nazwa, adres)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewów
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- wskazanie czy usunięcie drzew lub krzewów wynika z celu związanego z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz przyczyna usunięcia drzewa 
.......................................................................................................................................................
- tytuł prawny władania nieruchomością
.......................................................................................................................................................
- termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów
.......................................................................................................................................................



-  Oświadczam,  pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu
karnego za składanie fałszywych zeznań, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością
(podać  tytuł  prawny.....................…………………………………………………………).
Jestem świadoma/y/ odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..............................................
                                                                                                           Czytelny podpis(y)

* niepotrzebne skreślić
**obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka

pni – obwód każdego z tych pni, natomiast gdy drzewo na tej wysokości nie posiada pnia – obwód pnia
mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa

Załączniki:

1. Rysunek, mapa albo projekt zagospodarowania działki lub terenu określające usytuowanie drzewa
lub  krzewu  w odniesieniu  do  granic  nieruchomości  i  obiektów  budowlanych  istniejących  lub
projektowanych na tej nieruchomości.

2. Projekt planu:
-  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 usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub  
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.

3. Zgoda właściciela nieruchomości, gdy wniosek składany jest przez posiadacza nieruchomości.
Zgoda nie jest  wymagana w przypadku wniosku  składanego przez: spółdzielnię  mieszkaniową;
wspólnotę  mieszkaniową;  zarządcę  nieruchomości  będącej  własnością  Skarbu  Państwa;
użytkownika wieczystego; posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

4. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu
cywilnego (w przypadku właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego)

5. Oświadczenie  o udostępnieniu  informacji,  o której  mowa  w art. 83 ust. 4 (dotyczy spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych).


