
Krasnystaw, dnia......................................
..........................................................                          
..........................................................
..........................................................
imię i nazwisko, adres, telefon
   
UWAGA: Podanie numeru telefonu może usprawnić załatwienie sprawy. 

    Wójt Gminy Krasnystaw

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

na terenie nieruchomości

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na wycięcie następujących drzew* / 
krzewów**) na terenie nieruchomości oznaczonej nr ew...................................................... 
położonej miejscowości..................................................................będącej w moim 
posiadaniu..

1................................................................szt................obwód pnia w cm*)................................
                (rodzaj drzew)

2................................................................szt................obwód pnia w cm*)................................
                (rodzaj drzew)

3.  .............................................................szt. ..............obwód pnia w cm*)................................
                (rodzaj drzew)
4. ………………………………………………………m2…………………………………………………………………….
                       (krzewy

Termin zamierzonego usunięcia drzew / krzewów.....................................................................
Tytuł prawny władania nieruchomością......................................................................................

                                                                           (nr księgi wieczystej lub aktu własności)

Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa / krzewy przeznaczone do usunięcia:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Wycinka drzew nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wycinka drzew jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

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

UWAGI
*) obwód mierzony na wysokości 130 cm
**) wielkość powierzchni (w m2), z której zostaną usunięte krzewy.

Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, do wniosku należy dołączyć zgodę jej właściciela.



Procedura usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości:

1.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr Nr 151, poz. 1220, 
z późn. zmian. 

Art. 83 ust. 1 w/w ustawy: Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może 
nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta 
miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.

Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, 
do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

2.Przepisów wyżej wymienionej ustawy nie stosuje się do drzew lub krzewów rosnących:

- w lasach, 
- na plantacjach drzew i krzewów,
- owocowych,
- których wiek nie przekracza 10 lat.

3.Opłaty: 

W przypadku osób fizycznych nie pobiera się opłat za wydane zezwolenie.
Również nie pobiera się opłat za usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi 
oraz mienia w istniejących obiektach budowlanych, stanowiących zagrożenie dla ruchu 
drogowego i kolejowego, w związku z przebudową dróg i linii kolejowych, związanych 
z prowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych i porządkowych itp.

4.Formularz wniosku o wydanie zezwolenia dostępny jest na stronie internetowej 
„Ochrona Środowiska” zakładka „Poradnik Interesanta” oraz w pokoju 209 Urzędu 
Gminy Krasnystaw.
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