
Zarejestrowano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Wójt Gminy Jasło 
                                 ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło 

 
 

 

 

…………………………………………………………… 

                                                                        miejscowość,  data 

 

  WWNNIIOOSSEEKK  OO  WWYYDDAANNIIEE  ZZEEZZWWOOLLEENNIIAA  NNAA  UUSSUUNNIIĘĘCCIIEE  DDRRZZEEWW  LLUUBB  KKRRZZEEWWÓÓWW  
  Podstawa prawna: art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) 

 

WNIOSKODAWCA (posiadacz nieruchomości/właściciel*) *- niewłaściwe skreślić 

(UWAGA: Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela na usunięcie 

wnioskowanych drzew lub krzewów. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć pisemną zgodę 
wszystkich współwłaścicieli).                                                                                                      

 

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa ………………………………………………………………………………...…… 

 

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

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………......……. 

 

Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony) 
(UWAGA: Do wniosku dołączyć pełnomocnictwo) 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………….…………...…… 

 

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

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………......……. 

 

Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE (*- niewłaściwe skreślić) 

Oświadczam, że jako wnioskodawca: 

1. jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą   -   TAK  /  NIE* 

2. ubiegam się o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów na cele związane z prowadzeniem działalności    

    gospodarczej   -   TAK  /  NIE* 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 
(wymienić jaki np. własność, współwłasność, najem, dzierżawa, użytkowanie lub in.) 
UWAGA: Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 

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

 

OZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY 

 

Teren położony w miejscowości ……………………………………..….…………………………………………………………... 

 

obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ………….……. obręb ………………… 

 

PRZYCZYNA USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW 
(Podać przyczynę) 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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



OZNACZENIE DRZEW/KRZEWÓW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA 
Należy podać obwód pnia drzewa zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu, natomiast w przypadku krzewów należy 

podać pole pow. w m2. Jeżeli drzewo ma kilka pni należy wpisać obwód każdego pnia zmierzony na wys. 130 cm od pow. gruntu. Jeżeli 

drzewo  nie posiada pnia na wys. 130 cm należy podać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony. W razie zamiaru wycięcia/przesadzenia 
większej ilości drzew lub krzewów ich wykaz należy sporządzić w postaci osobnego załącznika do wniosku. 

Lp Gatunek Obwód (cm) / 

Pow.  (m2) 
Lp Gatunek Obwód (cm) / 

Pow. (m2) 

1.   11.   

2.   12.   

3.   13.   

4.   14.   

5.   15.   

6.   16.   

7.   17.   

8.   18.   

9.   19.   

10.   20.   

 

Razem ……. sztuk drzew/krzewów wyżej podanych gatunków. 
 

TERMIN USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW 
(Określić przybliżoną datę usunięcia drzew lub krzewów) 

 

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

 

TERMIN PRZESADZENIA LUB POSADZENIA NOWYCH DRZEW LUB KRZEWÓW 
(Określić przybliżoną datę w przypadku gdyby usunięcie drzew lub krzewów jest uzależnione od przesadzenia lub zastąpienia ich innymi 

drzewami lub krzewami) 

 

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

 

CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY  
(Imię i nazwisko) 

 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, wynikającej  

z art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 
 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

 

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody posiadacz nieruchomości ponosi 

opłaty z tytułu wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów chyba, że zachodzi zwolnienie z opłat 

określone w art. 86 ust. 1 niniejszej ustawy. 
 

 

Załączniki: 

1. Pisemna zgoda właściciela na usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów w przypadku gdy 

posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem. 

2. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność. 

3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 

4. Rysunek, mapę 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 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie 

drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub 

budowanych na tej nieruchomości. 

5. Projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie 

mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż pow. usuwanych krzewów, 

stanowiących kompensatę przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub 

6. Projekt planu 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. 

7. Inne dokumenty przemawiające za udzieleniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. 




