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…...........................................................................
imię nazwisko

…........................................................
miejscowość, data

…..........................................................................
miejsce zamieszkania

…..........................................................................
kod pocztowy

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

Burmistrz Koluszek
ul. 11 Listopada 65
95 – 040 Koluszki
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów
Działając na podstawie art. 83 ust. 1 i 4 ustawy a dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) wnoszę o wydanie zezwolenia na wycięcie poniżej
wymienionych drzew w ilości …...... szt./krzewów z powierzchni ….... m².*
L. p.

Nazwa gatunku

Ilość

Obwody pni w [cm] mierzone na wysokości 130 cm

1
2
3
4
5
Przedmiotowe drzewa/krzewy* rosną na działce o numerze geodezyjnym ….........................
położonej w miejscowości …................................................. przy ul. ….............................................
Przeznaczenie terenu na którym rosną drzewa/krzewy*: działka budowlana, użytki rolne, łąka,
nieużytki*, inne .....................................................................................................................................
Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew/krzewów* …......................................................................
…............................................................................................................................................................
Zamierzony termin wycięcia drzew/krzewów* …................................................................................
* niepotrzebne skreślić

1

Tytuł prawny władania nieruchomością: własność, współwłasność, dzierżawa, użytkowanie
wieczyste, najem, samoistne posiadanie* , inny …...............................................................................
(Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem nieruchomości

lub użytkownikiem

wieczystym – do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości).

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

Załączniki:
1. Mapa z zaznaczonymi drzewami/krzewami.
2. Zdjęcia drzew/krzewów.
3. Tytuł prawny władania nieruchomością, na której rosną drzewa/krzewy (dokument
potwierdzający prawo własności, wieczystego użytkowania lub dzierżawy gruntu).
4. Pisemna zgoda właściciela nieruchomości.
Pouczenie:
I. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2. tytuł prawny władania nieruchomością;
3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5. przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
8. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
II. Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie wymagają :
1. drzewa owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach
nieobjętych ochroną krajobrazową;
2. drzewa rosnące na plantacjach drzew i krzewów;
3. drzewa, których wiek nie przekracza 10 lat.
Podstawa prawna sporządzania wniosku na wycinkę:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004
roku) – Dz. U. 04.92.880. z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr
199, poz. 1227, z późn. zm.2) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
oraz niektórych innych ustaw.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2004 roku w sprawie opłat dla
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228 poz.2306).
4. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. ogłosił stawki opłat za
usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (Mon. Pol. poz. 747)

* niepotrzebne skreślić
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