
 

………………………………     Kaźmierz, dnia ………………………..  

imię i nazwisko wnioskodawcy / pełnomocnika      

 

……………………………… 
   

………………………………     

         adres      
Tel. Kontakt: …………………….. 

Wójt  

Gminy Kaźmierz 

 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/drzew/krzewów* rosnących w miejscowości 

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

na działce/działkach*  nr …………………………………………………………………………...  

Jestem właścicielem (posiadaczem) pełnomocnikiem* wskazanej nieruchomości.  

Przeznaczenie terenu wg mpzp, ewidencji gruntów, sposobu wykorzystywania gruntu, na którym 

rośnie przedmiotowe drzewo/drzewa/krzewy*: ……………………….…….……………………… 

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

Lp. Nazwa gatunku drzewa/krzewu Obw. Pnia na 130 cm lub 

powierzchnia krzewu w 

rzucie pion. 

Nr działki 

zgodny z zał. Nr 

1 i/lub 4 

    

    

    

    

    

    

 

Przyczyna zamierzonego usunięcia jest następująca stan zdrowotny, kolizje itp.: 

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

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

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

 

 



 

Usunięcie wynika z celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą: TAK / NIE  *  

 

Przewidywany termin usunięcia drzewa/drzew/krzewów*- data do której wnioskodawca zamierza 

usunąć przedmiotowe drzewo/ drzewa/ krzewy:…………………….………….………………….. 

Pouczony o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 75 §2 ust. Z 14 

czerwca 1960r. Kpa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oświadczam, iż dane zawarte w tym 

wniosku są zgodne z ze stanem faktycznym. 

 

       …………………………………………… 

       Czytelny podpis wnioskodawcy/ wnioskodawców / pełnomocnika 

 

 

Do wniosku dołączam*: 

1. Mapkę lub rysunek określającą usytuowanie drzew/krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów 

budowlanych istniejących na nieruchomości. 

2. Zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie/przesadzenie  wnioskowanych drzew/krzewów 

3. Zgodę wszystkich współwłaścicieli, gdy nieruchomość stanowi współwłasność 

4. Projekt zagospodarowania działki wykonany przez projektanta uprawnionego w przypadku realizacji inwestycji, 

dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą Prawo budowlane – określający usytuowanie drzew/krzewów 

5. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy 

Spółdzielni Mieszkaniowych oraz wspólnot) 

6. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo o posiadanym prawie własności 

urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego 

7. Projekt planu  nasadzeń zastępczych ( art. 83b ust. 1 pkt 9 lit. a) i b) ustawy o ochronie przyrody 

8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków lokalizacji 

przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (art. 83b ust. 1 pkt. 10 ustawy o ochronie 

przyrody) 

9. Zezwolenie w stosunku do gat. 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 ustawy o ochronie przyrody jeżeli zostało wydane 

10. Oryginał lub uwierzytelniony  zgodnie z art. 33 § 3 kpa odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli 

wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa 

w przypadku działania przez pełnomocnika 

11. Załączniki dodatkowe np. dokumentacja fotograficzna 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

       …………………………………………… 

       Czytelny podpis wnioskodawcy/ wnioskodawców / pełnomocnika 

 


