
Krasnystaw, dnia …………………………………. 

………………………………………………. 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy wnioskodawcy 

 

……………………………………………………… 

Adres firmy 

 

……………………………………………………… 

Nr telefonu 

 

Wójt Gminy Krasnystaw 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów*  

  

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na wycinkę: 

 

OZNACZENIE DRZEW/KRZEWÓW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA 
Obwód pnia drzewa podany w poniższej tabeli powinien być mierzony na wysokości 5 cm oraz 130 cm od 

ziemi. W przypadku gdy drzewo na tej wysokości posiada kilka pni należy podać obwód każdego z tych pni. 

Lp. Gatunek drzewa/krzewu 
Obwód cm na wys. 

Lp. Gatunek drzewa/krzewu 
Obwód cm na wys. 

5cm 130 cm 5 cm 130 cm 

1.    6.    

2.    7.    

3.    8.    

4.    9.    

5.    10.    

Razem …………… sztuk drzew wymienionych powyżej. 

Razem …………… (m2)powierzchni krzewów wymienionych powyżej. 

 

Przedmiotowe drzewo(a)/krzew(y)* rośnie(ą) na działce oznaczonej nr ewidencyjnym …………..……………, 

obręb …………………………………….. w miejscowości …………………………….………………………, 

Przyczyna usunięcia drzew(a)/krzew(a)*…………………………………….……………………….………… 

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

Termin zamierzonego usunięcia drzew(a)/krzew(a)*………………………………..………………………. . 

 

Oświadczam 

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny: własności , współwłasności , inne …………………………………** 

do władania ww. nieruchomością na której rosną wnioskowane do usunięcia drzewo(a)/krzew(y), który wynika 

z  AN/KW …………………………………………………………( nr księgi wieczystej lub aktu własności ).  

Jednocześnie oświadczam, że wycinka jest związana/nie jest związana* z prowadzeniem działalności 

gospodarczej.  

 

 

 

 

……………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy/ów ) 

* - skreślić nieprawidłowe 
** - podać właściwe 
 

 

 

 



Załączniki(obowiązkowe): 
 

1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie 

własności urządzeń o których mowa w art. 49§ 1 Kodeksu cywilnego;  

2. Zgoda właścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której 

mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody; 

3. Rysunek, mapę lub 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 1994r. – Prawo budowlane- określające usytuowanie drzew lub krzewu w odniesieniu do 

granicy nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości; 

4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 

5. Projekt planu nasadzeń zastępczych, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy  

w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub przesadzenia drzew 

i krzewów. 

6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 

przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla 

którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, oraz postanowienia uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagane lub została 

przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcia. 

7. 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. 

Uwaga ! 

Oświadczenia, dołączane do wniosku, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.) 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Do 1 miesiąca (w przypadkach skomplikowanych – 2 miesiące). 

 

OPŁATA 

1.Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę 

opłat: 

- posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy 

obwodów pozostałych pni, 

-nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzew. 

2. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntów pokrytej usuwanymi 

krzewami i stawkę opłaty. 

 

ZWOLNIENIE Z OPŁAT 

Zwolnienie z opłat, wg przesłanek ustawowych.  

 


