
..................................................................    Chybie dnia ........................ 
imię i nazwisko/nazwa firmy 

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

.................................................................. 
adres zamieszkania/siedziba firmy 

.................................................................. 
telefon kontaktowy       

                   Wójt Gminy Chybie 

 

 

 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie podanych niżej drzew 

i/lub krzewów. Drzewa i/lub krzewy rosną na działce nr............................ położonej w 

............................... przy ul. .............................................................  

1. Drzewa i/lub krzewy wnioskowane do usunięcia: 

 Dotyczy drzewa Dotyczy krzewu 

Lp. Gatunek drzewa i/lub krzewu  ilość sztuk obwód pnia drzewa na 

wys. 130 cm od 

powierzchni gruntu
(1) 

wielkość powierzchni w 

m
2
 z której zostanie 

usunięty krzew 

     

     

     

     

w przypadku większej ilości drzew do wniosku należy załączyć inwentaryzację drzew według powyższego wzoru 

2. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew i/lub krzewów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Planowany termin usunięcia drzew i/lub krzewów .................................................................. 

4. Usunięcie drzew i/lub krzewów 
*
 

a) nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

b) jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 



5. W związku z usunięciem zieleni 
*
 

a) nie planuję wykonania nasadzeń zastępczych 

b) planuję nasadzić ............. szt. drzew/ .............. m
2
 krzewów zgodnie z dołączonym 

planem nasadzeń. 

 

 

Do wniosku załączam 
**

:  
o oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością stanowiące załącznik Nr 1 

do wniosku, 

o rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzew i/lub krzewów w stosunku do granic 

nieruchomości i  obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych
(2)

 na tej nieruchomości, 

o zgodę właściciela nieruchomości na usuniecie drzew i/lub krzewów
(3)

, 

o oświadczenie o udostępnieniu przez wspólnotę mieszkaniową informacji, o zamiarze złożenia 

wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewu, 

o projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew/krzewów, o ile są planowane 

      (rysunek, mapka lub projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z informacją o liczbie,   

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

o inne ................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

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

      (podpis wnioskodawcy
(4)

/pieczątka firmy i podpis) 

 

 

 

Wyjaśnienia: 

(1) Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm posiada kilka pni należy podać obwód każdego z tych pni. 

Natomiast jeśli drzewo na wysokości 130 cm nie posiada pnia pomiaru należy dokonać bezpośrednio 

poniżej korony drzewa. 

(2) W przypadku, gdy wycinka związana jest z realizacją inwestycji, dla której wymagany jest projekt 

zagospodarowania działki lub terenu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, do 

wniosku dołączyć należy ww. projekt, sporządzony przez projektanta posiadającego odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

(3) Załącznik nie jest wymagany, w przypadku wniosku składanego przez: 

- użytkownika wieczystego, 

- spółdzielnię mieszkaniową, 

- wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną 

zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, 

- zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, 

- posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

(4) W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, wniosek winni podpisać wszyscy 

współwłaściciele. 

 

 

 

 

 

*   - niepotrzebne skreślić 

** - zaznaczyć właściwie  



         Załącznik Nr 1 

         

 

 

        Chybie dnia .............................. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Ja niżej podpisany(-a) ......................................................................................................, 

pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego 

oświadczam, że grunt na którym rosną drzewa/krzewy, o których usunięcie wnioskuję(-emy) 

stanowi własność/jest oddany w wieczyste użytkowanie*  

(wpisać wszystkie imiona, nazwiska osób i adresy lub nazwy i adresy firm/instytucji) 

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

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

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

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

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

i znajduje się w posiadaniu (czyim) ............................................................................................. 

na podstawie ................................................................................................................................. 

(na przykład : umowy dzierżawy, najmu, użytkowania, zarządu).  

 

* - niepotrzebne skreślić  

 

         

 

            

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

         (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


