
 

Nazwisko .................................                                          …………………...., dnia  .................................... 

Imię .......................................... 

Adres  ...................................... 

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

Telefon  .................................. 

WÓJT GMINY SULĘCZYNO 
 

WNIOSEK 
O WYRAŻENIE ZGODY NA 

USUNIĘCIE DRZEWA/KRZEWU* 
 

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na wycinkę poniżej podanych gatunków drzew: 
 

Lp. Gatunek drzewa 
Ilość 
sztuk 

Obwód pnia 
drzewa na 
wysoko ści 

130 cm  

Obwód pnia na 
wysoko ści 5 cm od 

gruntu 

Wiek drzewa na 
gruncie rolnym 

(samosiew) 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
 
i zakrzewień z gatunku: ………………………………. o powierzchni ………………….. 
z terenu działki nr ……...………. położonej w miejscowości ………………………………… 
i oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że jestem właścicielem/ użytkownikiem* 
gruntu, na którym rosną drzewa/krzewy* wnioskowane do usunięcia. Wnioskowane drzewa 
nie stanowią/ stanowią* powierzchni leśnej.  
Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew/ krzewów……………………………………………...….…….

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

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

Drzewa (zakrzewienia)* zamierzam usunąć w terminie do dnia …………………………………….. 

Planuję / nie planuję* wykonać nasadzenia rekompensacyjne na terenie działki nr ………........... 

w ilości.................... w terminie..................... Teren, na którym rosną przedmiotowe drzewa/krzewy 

nie/znajduje się* na terenie: Natura 2000/ Gowidliński Obszar Chronionego Krajobrazu*. 

 
       ……………………………….. 

                                                                 podpis Wnioskodawcy 

Załączniki:  
1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do władania terenem przez Wnioskodawcę, 
2. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt 
zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji.   
Pouczenie:  
1. Obwód drzewa nale ży mierzy ć na wysoko ści 130 cm, je śli pie ń drzewa rozwidla si ę na wysoko ści poni żej  
130 cm., ka żdy pie ń traktuje si ę jako odr ębne drzewo.  
2. Z wnioskiem o usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może wystąpić posiadacz nieruchomości. Jeżeli 
posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku dołączyć należy zgodę jego właściciela lub współwłaścicieli.  
3. Władający nieruchomością ponosi opłaty za usuniecie drzew i krzewów – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 
zgodnie z art. 84 ustawy o ochronie przyrody. Nie pobiera się opłat w przypadkach określonych w art. 86 w/w ustawy.  
4. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 
istniejących lub budowlanych na tej nieruchomości.  
Opłata skarbowa: Zwolnienie z opłaty skarbowej na p odstawie art. 4 ustawa z dnia 16 listopada 2006 rok u o opłacie 
skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635).   
 
* - niepotrzebne skreślić 



 
 
 

PROTOKÓŁ  OGLĘDZIN 
 

Spisana na okoliczność  ……………………………….………………………………………………………... 

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

w dniu  ……………………………………… w miejscowości ………………………………………………. 

udział  wzięli: 

1. ……………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………….. 
 
w trakcie ……………………………………………………………………………………… 

Ustalono, co następuje: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Wnioski stron: 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
Na tym notatkę zakończono i podpisano: 

 
1. ………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

 
 


