
             ...................., dn.  ................................
............................................................

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

............................................................                              
(Imię i nazwisko/nazwa posiadacza/właściciela*
 nieruchomości albo właściciela* urządzeń, 
o których mowa w art. 49§1Kodeksu cywilnego;
adres/siedziba; telefon)

WÓJT GMINY BEDLNO
BEDLNO 24,   99-311 BEDLNO

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów

1. Oznaczenie  drzew/krzewów wnioskowanych do usunięcia.
Lp. Nazwa gatunku Drzewa – obwód pnia** w cm

Krzewy – powierzchnia do 
usunięcia w m2

2.Miejsce usytuowania wnioskowanych drzew/krzewów: miejscowość …...............................

…............................., obręb........................................................, nr ew. działki.......................

3. Informacja o właścicielu nieruchomości***   ( imię, nazwisko/nazwa, adres/siedziba)

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

4. Przyczyna  usunięcia drzew/krzewów....................................................................................

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

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

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

5. Termin zamierzonego usunięcia drzew lub  krzewów............................................................

6. Usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej: tak/nie* 

7.  Informacja  o  planowanych  nasadzeniach  zastępczych  bądź  przesadzeniu   drzew  lub 
krzewów  …..................................................................................................................................
….................................................................................................................................................



8. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie  drzew lub krzewów w stosunku do granic 
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub  budowanych na tej nieruchomości.

                                                                   ....................................................................................
                                                                                                                 (czytelny/e podpis/y)

                               
Załączniki (właściwe zakreślić, przy zakreślonych podać ilość szt):

1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością    ….............................
2. Oświadczenie   o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49   § 1 Kodeksu  

cywilnego.  …........................
3. Pisemna  zgoda  właściciela  na  usunięcie  wnioskowanych  drzew  lub  krzewów  w  przypadku,  gdy 

posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym. ….......................
4. Rysunek  lub  mapa  albo  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  1994  r.  –  Prawo  budowlane  –  określające  
usytuowanie  drzewa  lub  krzewu  w  stosunku  do  granic  nieruchomości  i  obiektów  budowlanych 
istniejących  lub projektowanych na tej nieruchomości.  …...........................

5. Projekt planu nasadzeń zastępczych/przesadzenia drzew lub krzewów -  jeżeli są planowane, wykonany 
na rysunku, mapie lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku 
lub  odmianie   drzew  lub  krzewów  oraz  miejscu  i  planowanym  terminie  ich  wykonania. 
….............................

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 jej uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 
r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 
środowiska oraz  o ocenach  oddziaływania  na środowisko oraz  postanowienie uzgadniające  wydane 
przez  właściwego  regionalnego  dyrektora  ochrony  środowiska  w  ramach  ponownej  oceny 
oddziaływania  na  środowisko,  jeżeli  jest  wymagana  lub  została  przeprowadzona  na  wniosek 
realizującego przedsięwzięcie. ….......................

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. ….............

8. Pisemne   zgody  pozostałych  współwłaścicieli,  jeżeli  nieruchomość  jest  współwłasnością,  wraz  z 
podaniem adresów do korespondencji. …............................

9. Inne załączniki …...........................................................

* niepotrzebne skreślić
**  obwód pnia drzewa, zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi, a w przypadku gdy na tej  
wysokości    drzewo:  posiada kilka  pni  –  obwód każdego z  tych  pni,  nie  posiada pnia  –  obwód pnia  
bezpośrednio poniżej korony drzewa
***wypełnia wnioskodawca nie będący właścicielem
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