
  

……………………., dnia ………………… 

………………………………………… 

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)  

………………………………………… 

………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

………………………………………………………. 

(telefon kontaktowy) 

Wójt Gminy Strzeleczki 
 

Na podstawie ustawy o ochronie przyrody proszę  o  wydanie   zezwolenia   na   usunięcie   
drzew / krzewów *   znajdujących   się   na   terenie miejscowości :  ………………………………………… 
.....................................................................................................................................(miejsce, krótki opis) 
Nr działki  ............................... 
 
 Oświadczam, że jestem:** 

 właścicielem 

 współwłaścicielem  

 użytkownikiem wieczystym  

 dzierżawcą 

 inne………………………………………………………………………………………………………… 
działki na której znajdują się drzewa / krzewy*  przeznaczone do usunięcia. 
(Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) 

Drzewa przeznaczone do usunięcia : 

L.p. Gatunek drzewa Obwód pnia na wys. 1,3 m. 

   

   

   

   

 
Łącznie drzew ..................  szt.  
 
Krzewy przeznaczone do usunięcia: 

L.p. Gatunek krzewu Zajmowana powierzchnia w m2 

   

   

 

Termin usunięcia drzew / krzewów* ( do dnia........................................ ) 

Czy drzewa / krzewy* planowane są do usunięcia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą**  
- Tak 
- Nie 

 



 

 

Uzasadnienie zamiaru usunięcia drzew / krzewów* 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

    

   

 ………………………………………*** 

Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

Obowiązujące załączniki: 
 

1. Własnoręczny rysunek, mapa albo  wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane  projekt 

zagospodarowania działki lub terenu  w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany. Na rysunku mapie lub 

projekcie należy zaznaczyć usytuowanie drzew lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 

istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości 

2. Zgoda właściciela drzew/krzewów na ich usunięcie -  w przypadku gdy wnioskodawca: nie jest właścicielem / jedynym 

właścicielem lub użytkownikiem wieczystym działki porośniętej drzewami lub krzewami  

 

 

 

*  niepotrzebne skreślić 

** zaznacz prawidłowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o zezwolenie 

na usunięcie drzew dla potrzeb niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na wykonanie w/w 
przedsięwzięcia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., 
poz. 922). 

 

 



 

………………………..,dnia………………. 

………………………………………… 

(Imię i nazwisko )  

………………………………………… 

………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

 

ZGODA 

 

Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na usunięcie drzew i krzewów/ drzew/ 

krzewów* rosnących w miejscowości………………… na działce nr…………, która jest moją 

własnością/ współwłasnością* i posiadam tytuł prawny do władania w/w nieruchomością. 

Podpisaną zgodę załączam do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 

i krzewów/ drzew/ krzewów.  

 

 

*-niewłaściwe skreślić 

 

…………………………………….. 
Podpis 

 
 

 


