
Dnia ………………….………………………………… 
………………………………………………….…………… 
         Imię i Nazwisko 

 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

         Adres        URZĄD GMINY  

      KONOPNICA  

Telefon ……………………………………………..                        
                                                                                 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW 

Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów rosnących            

na terenie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki ……………., 

położonej w miejscowości ………………………………….., gm. Konopnica. 

L.p. Gatunek drzewa (krzewów) Ilość 

sztuk 

Obwód pnia drzewa w cm – mierzony 

na wysokości 130 cm, 

Powierzchnia krzewów w m
2
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Należy wpisać obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu.          

Jeśli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne 

drzewo. 

 

Imię i nazwisko oraz adres właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości 

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

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

Tytuł prawny władania nieruchomością ………………………………..…………..  
(akt notarialny, akt własności ziemi, księga wieczysta, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy ) 

 

 

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

 

Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy: ………………... 
(wg p lanu zagospodaro wania przestrzennego  lub ewidencj i  gruntów ) 

 



……………………………………………………………………………………. 

 

Przyczyna usunięcia drzew lub krzewów: ………………………………...…... 

………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………….… 

Przewidywany termin usunięcia drzew lub krzewów: ………..……………… 

 

Oświadczam, że granice działek są mi znane oraz że drzewa nie rosną w granicy 

działki ani nie są przedmiotem sporu z sąsiadem lub sąsiadami. 

Oświadczam, że jestem właścicielem (współwłaścicielem) nieruchomości, na której 

rosną drzewa lub krzewy wnioskowane do wycinki. 

Oświadczam, że nie prowadzę/prowadzę* działalności gospodarczej, a usunięcie 

drzew (krzewów) nie jest/jest* z nią związane. 
* niepotrzebne skreślić 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku 

nieprawdy zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym 

podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. 

 

                                                   ……………………………………….. 
                                                                                     Podpis wnioskodawcy 

 

Pouczenie: W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości 

lub nieruchomość stanowi współwłasność, wymagane jest dołączenie zgody 

(podpisu) właściciela (pozostałych współwłaścicieli). 

 

……………………………….……….. 
Podpis właściciela / współwłaścicieli nieruchomości 

 

 

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

 

Do podania należy dołączyć: 

1. Tytuł prawny władania nieruchomością 

2. Mapkę, wyrys lub rysunek obrazujący usytuowanie drzew w stosunku do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na działce. 


