
.....................................................                                                      …......................., dnia ................. 
 (imię i nazwisko, instytucja, adres) 
 
...................................................... 

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

tel.................................................                                                              

 
                                                              

                                                              Wójt Gminy Mykanów 

ul. Samorządowa 1 

42-233 Mykanów 

 

Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów* rosnących na 

użytkowanej nieruchomości położonej w 

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

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

(podać adres, nr ewidencyjny  działki) 

 
Dane dotyczące usuwanych drzew lub krzewów: 
 

 
Lp. 

 
Gatunek 

 
Ilość 

Obwód pnia drzewa mierzony na 
wysokości 130 cm (w cm)

1
/ 

powierzchnia krzewów (w m²) * 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

    

10    
 

 w przypadku gdy na wysokości 130 cm drzewo: 
a)  posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni 
b) nie posiada pnia –obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa 

przyczyny usunięcia 

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

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

- czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej  

 TAK / NIE* 

-termin zamierzonego usunięcia (dd-mm-rr) ............................................................................................. 

 

 

 



Załączniki: 
1. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie 

własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; 
2. zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której 

mowa w art. 83 ust. 4; 
3. rysunek, mapa 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 
4. 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 
5. decyzja 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; 
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. 
 
*- niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 

.................................................................... 
podpis stron(-y) 

 
 
 
UWAGA  

• Przy zgłaszaniu wniosku o usunięcie drzew rosnących na granicy 2 posesji wymagane jest wystąpienie 
właścicieli obydwu posesji. 

• Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenie organu gminy na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew 
na terenie nieruchomości władanej przez wnioskodawcę, z wyjątkiem nieruchomości wpisanych do rejestru 
zabytków. 

Przepisów nie stosuje się m. in. do: 
1)   krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m

2 

2)   krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem 
      rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym 
      drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; 
3)   drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 
a)   80 cm – w przypadku topoli, wierzb , klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 
b)   65cm  -  w przypadku kasztanowca zwyczajnego  robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
b)   50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; 
4)  drzew lub krzewów , które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych  i są 
     usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
5) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do uzytkowania 
     rolniczego 
6)  drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o 
     lasach; 
7)  drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do 
      rejestru zabytków lub na terenach zieleni; 
8)   drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: 
a)  jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli 
      urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury 
      kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie  
      na zlecenie gminy lub powiatu, 
b)   inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia 
c)  na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub  wywrot. 

 

 

 



 

 

 

 

 

.....................................................             ..................  , dnia ................. 
 (imię i nazwisko, adres) 

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

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

 

tel.................................................    

 

 

OŚWIADCZENIE 

stanowiące załącznik do wniosku o wycinkę drzew/krzewów* 

 

            Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z artykułu 233 ustawy z dnia  Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z artykułu 233 ustawy z dn 

6  czerwca  1997 r.  Kodeks  karny  (Dz.U z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z póź. zm.) 

oświadczam, że posiadam tytuł prawny (np. akt notarialny, odpis z ksiąg wieczystych, 

postanowienie sądu) nr….............................. z dn............................. uprawniający do 

władania nieruchomością położoną w …………………………………………………………………………………. 

ul ...…...................................................................., na której rosną drzewa/krzewy* 

wnioskowane do wycinki. 

 

                                                                                                                               

…................................... 

                                                                                                     (podpis) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Art. 233 K.K § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

.....................................................                ………………………., dnia ......................... 
 (imię i nazwisko, adres) 

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

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

 

tel.................................................    

 

 

ZGODA 

właściciela nieruchomości na wycięcie drzew/krzewów* 

 

Ja, niżej podpisany........................................................................, legitymujący się 

dowodem osobistym o serii i nr ….............................................................. wydanym 

przez ............................................................................................................. 

wyrażam zgodę na usunięcie przez …....................................................................... 

drzew/krzewów* znajdujących się na terenie działki o nr ewid. …................................ 

położonej pod 

adresem:..................................................................................................…...........

,której jestem właścicielem/współwłaścicielem/posiadaczem*. 

 

 

                                                                                          

…................................... 

                                                                                                     (podpis) 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


