
………………………………………………… 
                                                                                          (miejscowość, data) 

..……………………………………………….. 
(Imię i nazwisko wnioskodawcy)  

..……………………………………………….. 
(Adres) 

..……………………………………………….. 
(Telefon - pole nieobowiązkowe) 

 
                                                                                                                                  

WÓJT GMINY SIEMYŚL 
ul. Kołobrzeska 14 

78-123 Siemyśl 
           

 

WNIOSEK O WYDANIE 
ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 

 
 
1. Posiadacz nieruchomości albo właściciel urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu 

cywilnego (imię, nazwisko, adres albo nazwa i siedziba)  

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

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

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

Właściciel nieruchomości (imię, nazwisko, adres albo nazwa i siedziba) 

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

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

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

2. Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia: 
Podać gatunek każdego drzewa/krzewu oraz w przypadku gdy na wysokości 130 cm drzewo posiada 
kilka pni – obwód każdego z tych pni; nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony 
drzewa.  

Lp. Gatunek drzew szt. 
Obwód (mierzony na wys.   

130 cm) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 
Krzewy zajmujące powierzchnię ….................... m

2
, niżej podanych gatunków: 

Lp. Gatunek krzewów Powierzchnia w m
2
 

1   
2   
3   
4   



3. Oznaczenie miejsca na którym rosną drzewa lub krzewy: 

Działka ew. nr ……………………obręb……………………………..miejscowość…………………….….… 

ul. ………………………………………………………………………………………………………………..… 

4. Przyczyna usunięcia drzew lub krzewów: 

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

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

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

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

5. Usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej:     Tak/     Nie 
 
6. Planowany termin usunięcia drzew/krzewów: ……………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                             (określić datę)  
 
 
 

                                                ..……………………………………………….. 
(czytelny podpis wnioskodawcy –  

posiadacza nieruchomości**) 
* w przypadku, jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem 
** w przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością wymagane są podpisy współwłaścicieli 
           

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU  [x] zaznacz właściwe 

1. [ ] rysunek, mapę 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 odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów 
budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. 

2. [  ] oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności 
urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego. 

3. [  ] Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wycinkę. Zgoda nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego 
przez:  

a)  spółdzielnię mieszkaniową; 
b)  wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z 
ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892); 
c)  zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. 
d) użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, 
o którym mowa w pkt. 3a-3c ustawy o ochronie przyrody. 

4.  [  ] oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. 

5. [  ] projekt planu: 
a)  nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych 
drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za 
usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub 
b)  przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania 
działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich 
wykonania. 

6. [ ] decyzję 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 ich 
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 
wydawane 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. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Siemyśl jest Wójt Gminy Siemyśl. Siedzibą 

administratora danych jest Urząd Gminy Siemyśl 78-123 Siemyśl, ul. Kołobrzeska 14. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania 

danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl dostępnym pod adresem www.bip.siemysl.pl. 

Umożliwiamy spełnienie wszystkich  praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - tj. prawo dostępu, sprostowania, zapomnienia oraz usunięcia 

danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych sprawach prosimy kierować do 

siedziby administratora danych. 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16796118?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/16785996#art%2849%29par%281%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16796092?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/17497783?cm=DOCUMENT
http://www.bip.siemysl.pl/

