
            .....................................……………………………….                          Chotcza, dnia        ....................................... 

             (nazwisko i imię) 

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

             (adres zamieszkania  

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

  

                                                Do Wójta Gminy Chotcza                                                 

 

          Wniosek o pozwolenie na usunięcie drzew / krzewów 

 

          Proszę o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie ( wycięcie/przesadzenie )* 

          - drzew ………… szt, gatunek: 

         1. ......................................... o obwodzie pnia(mierzonego na wysokości 130 cm) ........................... cm.  

         2. ……………………………………… o obwodzie pnia……………………………………………………………...cm. 

         3. ……………………………........... o obwodzie pnia ……………………………………………………………. cm 

          - krzewów………… m2, gatunek: 

          1. ……………………………………………………zajmujących powierzchnię …………………………... m2 

          2. ……………………………………………………zajmujących powierzchnię ...………………………… m2 

          Teren, na którym rosną(ie) drzewa(o)  przeznaczony jest            

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

          Przyczyną usunięcia drzew/krzewów jest ............................................................................................... 

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

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

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

          Drzewa(o)  zostaną(ie) usunięte w terminie ........................................................................................... 

         Nr działki ewidencyjnej na której rośnie przedmiotowe drzewo (a), krzewy:   …………………………………….. 

          

         ……………………………………………………. 

         (podpis) 
 

Załączniki:  

- mapa do celów opiniodawczych z zaznaczonymi drzewami/krzewami proponowanymi do usunięcia 

- tytuł prawny władania nieruchomością – własność 

Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się    

 zgodę jej właściciela. 



Oświadczenie  

 

 Oświadczam, że jestem właścicielem działki o nr ew. ……………… położonej w …………………………………………. 

              Nr dokumentu własności ……………………………………………………………………….. .  

              Oświadczam, że jako wnioskodawca: jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność       

               gospodarczą TAK /NIE* i ubiegam się o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów na cele  

               związane z prowadzeniem działalności gospodarczej TAK /NIE*  

 

 

 

……………………………………….. 

                                                                                                                                                (podpis)                                               

 

 

Uwaga: W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na 

usunięcie m.in.:  

1) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem 

rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym 

drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;  

2) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:  

a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu 

srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,  

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;  

3) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do 

rejestru zabytków lub na terenach zieleni;  

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 


