
 

………………………………….., dn. .......................................... 

Imię i nazwisko: ............................................ 

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

Adres: ........................................................... 

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

tel.: ................................................................ 

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój 

ul. Rynek 15 

74-510 Trzcińsko-Zdrój 

 

Wniosek 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów  

 
Zwracam się o wydanie zezwolenia na usunięcie niżej wymienionych drzew/ krzewów, rosnących na 

terenie nieruchomości, położonej w ....................................................................................................... 

Nr ew.  działki ..................................., obręb geodezyjny ................................................ ......................: 

Lp. Gatunek drzewa/ krzewu Obwód pnia drzewa [cm]/ 

pow. krzewów [m²]* 

Uwagi 

1    

2    

3    

4    

5    

*Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy drzewo posiada na tej wysokości klika pni- obwód  

każdego z nich. Jeżeli wniosek dotyczy usuwania krzewów- podać wielkość powierzchni (w m2), z której zostaną usunięte. 

 

UWAGA! Zezwolenie na usunięcie nie jest wymagane m.in. w przypadku: krzewów, które rosną w skupiskach 

do 25m²; drzew, których obwód na wysokości 5cm nie przekracza 80cm- w przypadku topoli, wierzby, klonu 

jesionolistnego i srebrzystego; 65cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego; 50cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew, drzew lub krzewów które rosną na 

nieruchomościach, stanowiących własność osób fizycznych i które są usuwane na cele niezwiązane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, drzew lub krzewów, usuwanych w celu przywrócenia gruntu 

nieużytkowanego do użytkowania rolniczego, drzew lub krzewów owocowych, drzew lub krzewów, 

stanowiących złomy lub wywroty, drzew lub krzewów na plantacjach i w lasach 

- przyczyna zamierzonego usunięcia drzew/a lub krzewu: 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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



 

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

- usunięcie drzew/ krzewów (właściwe podkreślić): 

a) wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej 

b) nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej 

 

- termin zamierzonego usunięcia drzew/a lub krzewów  

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

- projekt nasadzeń zastępczych, jeżeli są planowane (wykonany w formie rysunku lub mapy z podaniem 

informacji o: liczbie- nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew i powierzchni nie mniejszej niż pow. usuwanych krzewów, 

gatunku/odmianie nasadzanych drzew/krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania) 

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

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

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

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

 

 

………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 
Oświadczam, że jestem/ nie jestem* (właściwe podkreślić) właścicielem nieruchomości, na której rosną drzewa 

lub krzewy do usunięcia. W przypadku innego tytułu prawnego niż własność np. dzierżawa, do wniosku należy 

dołączyć zgodę właściciela. 

 

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

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

Oświadczam, że posiadam/ nie posiadam* (właściwe podkreślić) tytuł prawny władania ww. nieruchomością 

 (podać rodzaj tytułu prawnego) 

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

 
 

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

                                                                                                        (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Załączniki: : 
1. Zgoda właściciela nieruchomości- jeżeli jest wymagana lub zgoda współwłaścicieli. 

2. Rysunek lub mapka, określająca usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości 

i obiektów budowlanych, istniejących lub budowanych na tej nieruchomości 


