
Miejscowość ……………………………., dnia……….… 20…...r. 

 

Zn. sprawy: OŚ.6131…………..……..
1) 

 

Burmistrz Goniądza 

Plac 11 Listopada 38 

19-110 Goniądz 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW / I KRZEWÓW 

 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / i krzewów
*
 rosnących na 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr ……………………. położona  

w obrębie…….…………..………………. 

1. Właściciel nieruchomości / urządzeń * 

………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, adres / nazwa firmy oraz adres siedziby/ nr telefonu) 

2. Posiadacz nieruchomości 

………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, adres / nazwa firmy oraz adres siedziby) 

3. Oświadczam, że nie posiadam / posiadam* tytuł prawny władania nieruchomością 

oznaczonej nr geodezyjnym…………… położonej w obrębie ……………………………….., 

na której rosną wnioskowane do usunięcia drzewa / i krzewy* 

Nazwa i numer tytułu prawnego władania nieruchomością ……………………………...…………………… 

4. Informacje dotyczące wnioskowanych do usunięcia drzew / i krzewów* 

(gatunek drzewa / krzewu – pełna nazwa, obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm 
2)

, powierzchnia,  

z której zostaną usunięte krzewy w m
2
) 

 
Gatunek drzewa / 

krzewu 
Obwód pnia [cm] / powierzchnia krzewów [m

2
] 

3)
 

  



  

 

5. Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa / i krzewy * 

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

6. Przyczyna/-y zamierzonego usunięcia drzew / i krzewów * 

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

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

7. Termin zamierzonego usunięcia drzew / i krzewów *…………………………….……………… 

8. Usunięcie drzew / i krzewów * jest / nie jest * związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej na ww. nieruchomości 

 

 Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność z wnioskiem o wycinkę drzew i / lub krzewów występują wszyscy 

właściciele składając podpisy na wniosku bądź odrębną pisemną zgodę 

 W przypadku, gdy drzewo rośnie przy granicy nieruchomości do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela lub 

właścicieli sąsiedniej nieruchomości  

 

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy, zgodnie z art. 

233 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

 

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

 Data i podpis właściciela     Data i podpis wnioskodawcy 

 

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

……………………………………….. ………………………………….. …………………………………….. 
Podpisy współwłaścicieli  

  



 

Załączniki: 

1. Rysunek lub 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 

2. Zgoda właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa i / lub krzewy, jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem  

3. Dokument potwierdzający prawo władania nieruchomością – do wglądu 

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 

- 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. 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; 

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. 

 

 

 

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: adres i numer telefonu były przetwarzane 

przez Gminę Goniądz w celu ustalenia daty wizji lokalnej oraz poinformowania o ewentualnych brakach formalnych do 

złożonego wniosku -zgłoszenie. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez pisemny wniosek. 

Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych 

przez Burmistrza Gminy Goniądz, w tym z informacją o celu przetwarzania oraz prawie dostępu do treści swoich danych  

- zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w skrócie „RODO”) – klauzula RODO dostępna jest pod adresem http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/ w zakładce 

RODO / Obowiązek informacyjny dla osób składających skargi i wnioski do Urzędu Miejskiego +w Goniądzu. 

         

 

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

 /data i podpis wnioskodawcy/ 

 

 

 

 

* - skreślić niepotrzebne 

 

1)
 uzupełnia urzędnik 

2)   
w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo: 

 Posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, 

 Nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. 

3)
 podać podział na działki, jeżeli we wniosku zostało zgłoszonych więcej niż jedna działka 

http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/

