
…………………………………………             Gogolin, dnia …………………… 
Imię i Nazwisko właściciela/ posiadacza 

…………………………………………    Burmistrz Gogolina 

…………………………………………  ul. Krapkowicka 6 

              adres zamieszkania     47-320 Gogolin 

   

WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 
 

Na podstawie art. 83 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) proszę wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów, znajdujących się na terenie działki numer …………  

z k.m. ……… położonej w miejscowości ……………………………… 

Przeznaczenie działki:  
 działka zabudowana (budowlana) 

 grunt rolny 

 Inne:………………………………………………………………… 

Czy drzewa / krzewy planowane są do usunięcia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: 
 Tak 

 Nie 

Drzewa przeznaczone do usunięcia: 

Lp. Nazwa gatunku drzewa 
Obwód pnia obwód pni drzewa na wysokości 

130 cm od powierzchni gruntu (w cm) 

   

   

   

   

   

Łącznie  …………… drzew 

Krzewy przeznaczone do usunięcia: 

Lp. Nazwa gatunku krzewu zajmowana powierzchnia w  m² 

   

   

 

Termin planowanej wycinki: do dnia ………………………………….. 

Przyczyna zamiaru usunięcia drzew/krzewów: 
 

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

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

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

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

        ………..….……………………………….. 
         Czytelny podpis posiadacza drzewa/krzewu 

          (wnioskodawca) 
Obowiązujące załączniki: 

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. Zgodę właściciela drzew na ich usunięcie – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym działki porośniętej 

drzewami lub krzewami. 
 

3. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością. 
 



 

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością 
(Oświadczenie podpisują wszyscy właściciele działki, na których rosną drzewa lub krzewy) 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………….. 

oświadczam(y), że 

posiadam(y) tytuł prawny władania nieruchomością……………………………………………  

…………………………………………………………………………………………….…… 
(nr działki, arkusz mapy, obręb) 

tj.: 
/zaznaczyć właściwe/ 

 własność,  współwłasność,  użytkowanie wieczyste,  trwały zarząd,  umowa dzierżawy,  umowa użyczenia, 

 inne................................................. 

 

Oświadczenie złożone, w związku z art. 83b ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.55 ze zm.). 

 

Oświadczenie niniejsze składam(y) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań, wynikającej z treści art. 233 Kodeksu karnego.  

 

 

..................................                                                     …….............................................. 
    (miejscowość, data)                                                                                                         (czytelny podpis składającego oświadczenie) 
 

 

 

 


