
…..............................................................................................           Kornowac, dnia ..................................... 
 

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

(imię i nazwisko posiadacza/-y i właściciela/-i nieruchomości) ** 
 

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

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

   
(adres zamieszkania) 

 

…..............................................................................................   
(nr telefonu) 
 

 
 

W N I O S E K 

Do Wójta Gminy Kornowac 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie* 

drzew w łącznej liczbie ………. sztuk, 

 krzewów zajmujących łącznie powierzchnię ………. m2. 

 

 

 

 

Oznaczenie drzew/krzewów* przeznaczonych do usunięcia: 

Dla każdego drzewa należy podać obwód pnia zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. Jeżeli drzewo ma kilka pni 

należy wpisać obwód każdego pnia zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. Jeżeli drzewo nie posiada pnia to należy 

podać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. W razie zamiaru wycięcia/przesadzenia większej ilości drzew/krzewów 

ich wykaz należy sporządzić w postaci osobnego załącznika do wniosku. 

 

 Numer 

drzewa/krzewu na 

mapie 

Nazwa gatunku drzewa/krzewu Obwód pnia drzewa (cm) / 

Powierzchnia zajęta przez krzew (m2) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
 

Tytuł prawny władania nieruchomością: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem, 

inne (wpisać jakie: ……………………………………………………………)*  

 

Teren położony w miejscowości ………..……………………. przy ul. ……………………………..……….. 

Obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ……..……..... k.m. ……….…… 

Nr księgi wieczystej ……………………………………….…….……… 



Właściciel nieruchomości jest: osobą fizyczną/przedsiębiorcą/inne* 

 

Wskazać, czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej: tak/nie* 

 

Przyczyny usunięcia drzew lub krzewów …………………………………………………………………….. 

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

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

 

Termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów …………………….…………………………………. 

 

Oświadczam, że jestem posiadaczem działki (działek), które wymieniłem/-am i/lub posiadam tytuł prawny 

władania nieruchomością w zakresie usunięcia drzew i krzewów oraz, że drzewa i/lub krzewy, o których 

usunięcie wnioskuję znajdują się w całości na podanych działkach. 

 

Oświadczenie niniejsze składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, 

wynikającej z treści art. 233 Kodeksu karnego. 

 

 

…............................................................................ 
Podpis posiadacza/-y i właściciela/-i nieruchomości  

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów 

budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. 

2) Projekt planu nasadzeń zastępczych /dla inwestycji/ (posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba 

usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów- kompensacja przyrodnicza). 

3) Jeżeli planowane są przesadzenia drzew lub krzewów – wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania 

działki lub terenu, informacja o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejsce i planowany termin 

ich wykonania. 

Objaśnienie: 

1. * niepotrzebne skreślić. 

2. ** Uprawniony do złożenia wniosku jest posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, 

do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela na usunięcie wnioskowanych drzew i krzewów. W przypadku, 

gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli. 

3. Ilość usuwanych krzewów w m2 należy rozumieć jako powierzchnię gruntu zajmowaną łącznie przez usuwane krzewy. 

4. Gatunek i obwód drzewa podać dla każdej sztuki osobno. 

5. Nie wymagają zezwolenia na usunięcie – drzewa o obwodzie mierzonym na wysokości 5 cm od gruntu: 

– dla drzew o obwodzie do 35 cm dla gatunków: topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny 

i srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny, 

- dla drzew o obwodzie do 25 cm dla pozostałych gatunków. 

6. Nie wymagają zezwolenia na usunięcie – krzewy w wieku do 10 lat oraz krzewy na terenach pokrytych roślinnością 

pełniącą funkcje ozdobne, urządzone pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin 

(np. ogrody przydomowe). 


