
Wnioskodawca: 

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

Imię i nazwisko  lub nazwa przedsiębiorstwa                                                                   /miejscowość/                               /data/ 

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

        Adres                                                                                                      

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

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

       Nr telefonu 

                                            

         Burmistrz Gminy Rymanów 

 

WNIOSEK 

o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew / krzewów 

 

          Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013 r. 

poz. 627 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie: 

..…...sztuk drzew* niżej podanych gatunków o obwodach pni zmierzonych na wysokości 130 cm 

od ziemi, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:   

• posiada kilka pni - podać obwód każdego z tych pni, 

• nie posiada pnia - podać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa, 

 

Lp. Gatunek Obwód (cm) Lp. Gatunek Obwód (cm) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 



 

..… sztuk krzewów* zajmujących powierzchnię ................ m², niżej podanych gatunków: 

 

Lp. Gatunek Pow. w m² Lp. Gatunek Pow. w m² 

      

      

      

      

  

 z działki o nr ewid. .................................................….......................................................położonej w 

 

 miejscowości ......................................................................stanowiącej własność /należy podać imię, 

 

nazwisko i  adres właściciela działki /.................................................................................................... 

 

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

 

UZASADNIENIE 

Należy podać przyczynę zamierzonego usunięcia drzew / krzewów)* 

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

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

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

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

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

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

odległość od budynku............................................................................................................................. 

odległość od drogi.................................................................................................................................. 

odległość od granicy działki................................................................................................................... 

Wnioskowany / przewidywalny termin usunięcia drzew / krzewów)* …………..…………………. 

Usunięcie …..........................  wynika / nie wynika* z celu związanego z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

Jednocześnie oświadczam, że wnioskowane drzewa / krzewy)* rosną na działce będącej własnością 

właściciela. 

 

 

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

        (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

Lp. NAZWA ZAŁĄCZNIKA  

1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawny władania nieruchomością 

(akt własności ziemi, akt notarialny lub inny dokument stwierdzający 

posiadanie).    

tak / nie 

nie dotyczy*) 

2. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń. tak / nie 

nie dotyczy*) 

3. Oświadczenie o udostępnieniu informacji w przypadku spółdzielni 

mieszkaniowej, zarządu wspólnoty mieszkaniowej. 

tak / nie 

nie dotyczy*) 

4. Pisemna zgoda pozostałych współwłaścicieli nieskładających wniosku - 

w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, a wszyscy 

współwłaściciele nie są wnioskodawcami. 

tak / nie 

nie dotyczy*) 

5. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, to do wniosku 

dołącza się zgodę właściciela. 

tak / nie 

nie dotyczy*) 

6. Mapa lub szkic z zaznaczonymi drzewami lub krzewami 

proponowanymi do usunięcia. 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu¹. 

tak / nie 

nie dotyczy*) 

7. Projekt planu nasadzeń zastępczych¹ tak / nie 

nie dotyczy*) 

8. Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu¹. tak / nie 

nie dotyczy)* 

9. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w 

sprawie uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie 

oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz postanowienie uzgadniające 

wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko¹. 

tak / nie 

nie dotyczy)* 

10. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych: roślin , zwierząt i 

grzybów. 

tak / nie 

nie dotyczy)* 

 

6 Opłata skarbowa. tak / nie 

nie dotyczy*) 

7 Inne. tak / nie 

nie dotyczy*) 
*) niepotrzebne skreślić.  
¹ w przypadku realizacji inwestycji 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Nie wymaga uzyskania zezwolenia: 

• usuwanie krzewów w wieku do 10 lat. 

• 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; 

• drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

              a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu           

 srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

              b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; 

• drzew lub krzewów sadzonych na plantacjach lub w lasach, 

• drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do 

rejestru zabytków lub na terenach zieleni; 

• prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby 

ustawowo 



 powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; 

• 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 na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy  stanowią 

 złom lub wywrot; 

• drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 120 ust. 2f.   np. bożodrzew gruczołowaty 

 

1. Zwolnienie od opłat - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. 

z 2013 r. , poz. 627 z późn. zm.) 

Art. 86. 1. Nie nalicza się opłat za usunięcie : 

1) drzew lub krzewów na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie; 

2) drzew lub krzewów na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

3) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na te-

renie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 

4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach 

budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń; 

5) drzew lub krzewów które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bez-

pieczeństwu żeglugi; 

6) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych; 

7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza: 

 a) 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu 

 srebrzystego, 

      robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

 b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew 

    – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego 

 użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie 

 zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

8) krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 

użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu; 

 9) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach 

 zieleni; 

 10) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych 

 od posiadacza nieruchomości; 

 11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, 

 nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie 

 wegetacyjnym drzewami innych gatunków; 

 12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów 

 objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 

 13) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych; 

 14) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków 

 naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów 

 wodnych oraz ochronie 

 przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń; 

 15) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności 

 państwa.



 

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

       Imię i nazwisko                                                                          /miejscowość/                               /data/ 

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

                        Adres                                                                                                      

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

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

                 Nr telefonu 

                                      

 

 

 

       

Zgoda 

 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na wycinkę ….....................................szt / m²)* 

drzew/krzewów)* rosnących na działce o nr ew. …......................................położonej 

w miejscowości …..................................................................................,której jestem 

właścicielem/ współwłaścicielem)* przez....................................................................... 

 

 

 

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

        (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić.  



 

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

       Imię i nazwisko                                                                          /miejscowość/                               /data/ 

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

                        Adres                                                                                                      

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

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

                 Nr telefonu 

                                      

 

 

 

       

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisany/a świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, niniejszym oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania 

nieruchomością oznaczoną nr ew. …......................................…...... położoną 

w miejscowości  ….......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

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

        (podpis) 

 

 


