
 
                                              Nowogrodziec , dnia…………………... 
Imię, nazwisko i adres 
lub nazwa i siedziba posiadacza nieruchomości 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
tel. …………………………………………... 
 

     Burmistrz Nowogrodźca 
     ul. Rynek 1 
     59-730 Nowogrodziec 

 
 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów 

 
Nr działki, obręb, adres nieruchomości, z której mają być usunięte drzewa/krzewy * 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
….................................................................................................................................. 
 
Ilość drzew przeznaczonych do usunięcia  ………………………………….............. 
 
Nazwa gatunku drzewa i obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm,  
w przypadku kilku pni – obwód każdego z nich, w przypadku braku pnia – obwód 
pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………… 
 
Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo i/lub krzew: 
……………………...…………....................…………………………………...…………….
………………………………………………....................................................................... 
 
Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew i/lub krzewów: 
……………………………................................................................................................ 
………………………………………………………………………………..……………...….
………………………………………………………………………………………………...... 
 
Termin zamierzonego usunięcia drzew i/lub krzewów:  
…………………………….....…..                                                                              
 
Wielkość powierzchni w m², z której zostaną usunięte krzewy (należy podać jedynie  
w przypadku, gdy wniosek dotyczy usunięcia krzewów) ……………............................. 
 
Wskazanie, czy usunięcie drzew i/ lub krzewów* wynika z celu związanego  
z prowadzeniem działalności gospodarczej:  tak/nie * 
 
W załączeniu przedkładam: 



1. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością  
lub oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa  
w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego, 
 

2. mapę lub rysunek określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu 
do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących  
lub projektowanych na tej nieruchomości, 

3. projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta 
posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane – dotyczy usuwania 
drzew lub krzewów kolidujących z inwestycją, dla której taki projekt jest 
wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

4. pozwolenie na budowę lub rozbiórkę – dotyczy usuwania drzew lub krzewów 
kolidujących z planowaną inwestycją, 

5. projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzeń drzew lub krzewów 
wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki  
lub terenu – dotyczy planowanych nasadzeń zastępczych lub przesadzeń 
drzew lub krzewów, 

6. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie  
w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie 
oddziaływania na obszar Natura 2000 – dotyczy realizacji przedsięwzięcia,  
dla którego wymagane jest uzyskanie w/w decyzji lub postanowienia,  

7. postanowienie uzgadniające wydane przez regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, 
jeżeli ocena jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek 
realizującego przedsięwzięcie, 

8. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności 
podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz art. 52 ust. 
1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane, 

9. zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów – nie 
dotyczy wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego, spółdzielnię 
mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali 
powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządcy, zgodnie z ustawą  
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, 

10. oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 
ustawy o ochronie przyrody w przypadku wniosku złożonego przez 
spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową 
 

11. ………………………………………………………………………………................. 
                                                                                                                                      
 

   ........................................                                                                                                                                    
(podpis wnioskodawcy) 

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

(podpisy wszystkich osób posiadających tytuł prawny władania nieruchomością - nie dotyczy spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych ) 

 

*niepotrzebne skreślić 
 
 
 



 
 
 
 

 


