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.............................................................................                   ....................................................... 
(Imię i nazwisko posiadacza / właściciela nieruchomości)                                      (miejscowość , data) 

 

............................................................... 
(adres zamieszkania) 

 

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

(kod  pocztowy,  miejscowość) 

 

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

(telefon  kontaktowy) 

                                                                                                              Wójt  Gminy Głowno 

         ul. Kilińskiego 2 

         95-015 Głowno 
 

W  N  I  O  S  E  K  
 

 

o wydanie zezwolenia na usunięcie następujących drzew / krzewów: 

Ilość……..gatunek......................................o obwodzie pnia……………………..…………cm  

Ilość……..gatunek......................................o obwodzie pnia……………………..…………cm  

Ilość……..gatunek......................................o obwodzie pnia………………………..………cm  

Ilość……..gatunek......................................o obwodzie pnia………………………..………cm  

Ilość……..gatunek......................................o obwodzie pnia…………………………..……cm  

Powierzchnia krzewów: …….…… m
2
 gatunku: ……………………..………………………  

 Przyczyny zamierzonego usunięcia drzew/krzewów: ........................................................ 

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

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

 Usunięcie drzew / krzewów jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:  

  TAK    NIE   (zaznaczyć znakiem „x”) 

 Przewidywany termin usunięcia drzew / krzewów: ……………………………………… 

 

 Lokalizacja drzew / krzewów wnioskowanych do usunięcia: (miejscowość, nr działek 

ewid.) …………………….……….……………………………………………………….. 

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

 

 Oświadczam, że wnioskowane drzewa / krzewy : (zaznaczyć znakiem „x”) 

   ROSNĄ     NIE ROSNĄ w pasie drogowym 

   ROSNĄ     NIE ROSNĄ   w granicy sąsiedniej działki 

 

Jeżeli nieruchomość na której rosną wnioskowane drzewa / krzewy jest przedmiotem 

współwłasności do wniosku należy załączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli 

nieruchomości, bądź pełnomocnictwo do ich reprezentowania.  
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 Rysunek określający usytuowanie drzew / krzewów w odniesieniu do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości: 

 

 

 

 

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań, że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością, na której rosną 

wnioskowane do usunięcia drzewa / krzewy. 
 

 

 

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

                                                                                         /czytelny podpis wnioskodawcy/ 

 

Załączniki: 

 Pisemna zgoda właściciela terenu na usunięcie drzew lub krzewów - w przypadku, gdy posiadacz 

działki nie jest jej właścicielem; 

 Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, bądź pełnomocnictwo do ich 

reprezentowania – w przypadku współwłasności nieruchomości; 

 Mapa z lokalizacją drzew – w przypadku braku szkicu; 

 Projekt zagospodarowania działki lub terenu określający usytuowanie drzewa lub krzewu 

w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych 

na tej nieruchomości, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia lub 

terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

 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; 

 projekt planu nasadzeń zastępczych, lub przesadzenia drzew i krzewów, jeśli są planowane, 

wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz 

informacja o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym 

terminie ich wykonania. 

http://sip.lex.pl/#/dokument/16796118

