
WNIOSKODAWCA - posiadacz terenu ……………........................................................................... 

na którym rośnie drzewo/krzew, lub właściciel sieci 
Imię i nazwisko lub nazwa firmy 

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

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

Adres:........................................................ 

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

(miejscowość, data) 

 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Tomice 
Tel kontaktowy............................................... ul. Wadowicka 51 
Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem należy 34 – 100 Tomice 
podać dane właściciela: 

………………………………………….…... 

………………………………………….... 

WNIOSEK 

o zezwolenie na usunięcie/przesadzenie drzew i krzewów 
 
 

Lp. Gatunek 

drzewa 

Ilość 

sztuk 

Obwód pnia drzewa w cm 

mierzony na wys. 130 cm 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Lp. Gatunek krzewu Powierzchnia w m 2 

   

   

   

   

 
Nr geodezyjny działki (aktualny) oraz szczegółowa lokalizacja (adres), umożliwiająca identyfikację 

w terenie……………………………………………………………......................................................................................................... 

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

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

 Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych (art. 233 kodeksu kar- 
nego) i że posiadam tytuł prawny władania przedmiotową nieruchomością (wpisać jaki: własność, współwłasność, wieczyste 

użytkowanie, współużytkowanie, dzierżawa, zarząd, trwały zarząd, administracja oraz inne, dające się udokumentować). 

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

 

Podpis: …………………………………………………… 



Uzasadnienie/przyczyna planowanej wycinki: 
 

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

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

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

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

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

.......................................czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej 
 

..............TAK................................................NIE ....................... (zakreślić właściwe) 

 
 
 

Termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów (podać graniczną datę, do której wycinka zostanie przez stronę 

wykonana)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Załączam do wniosku (art. 83b ust. 1, pkt 2, 3, 8, 9a i b, 11, ustawy o ochronie przyrody): 

1. Zgodę właściciela/i nieruchomości z której mają być usunięte drzewa lub krzewy- dotyczy tylko wnioskodawcy niebędącego 
właścicielem, wieczystym użytkownikiem, zarządcą nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub 

 
2. Oświadczenie  o przeprowadzeniu czynności3), o której mowa w art. 83 ust. 4, zawierające obowiązkową klauzulę 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” - dotyczy tylko 
 Spółdzielni Mieszkaniowych i zarządów wspólnot mieszkaniowych 

 

3. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt 
zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi, określający usytuowanie 
drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej 
nieruchomości, w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany, również w przypadku budowy domu 
jednorodzinnego. 

 
4. Projekt planu nasadzeń zastępczych w ramach rekompensaty przyrodniczej. Dotyczy inwestycji. 

5. Projekt planu przesadzenia drzew lub krzewów (art. 83b ust. 1, pkt 9b ustawy o ochronie przyrody) – tylko w przypadku wniosku o 
zezwolenie na przesadzenie 

 
6. 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 

 
7. Umowę zawartą przez właściciela sieci z właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, dotyczącą odszko- 

dowania za usuwane drzewa lub krzewy 
 

8. Pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł (lub podanie podstawy prawnej zwolnienia z 
opłaty skarbowej) – dotyczy tylko wnioskodawcy działającego przez pełnomocnika 

 
9.  Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsiewzięcia, dla którego wymagane jest jej 

uzyskanie 

 
10. Inne załączniki : …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
………………………………………………………... 

 

………………………………………………………... 

 
      /Podpis wnioskodawcy i współposiadaczy/ 

 


