
Andrespol, dnia................................................ 

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

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

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

.............................................................................. 
imię, nazwisko, adres, nr telefonu 

wnioskodawcy/wnioskodawców          

Urząd Gminy w Andrespolu  

         ul. Rokicińska 126 

         95-020 Andrespol 

 

WNIOSEK 
        na wycięcie drzew związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 
 

 

I. Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na:  
 

a). wycięcie drzewa/drzew......................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................................................... 
(należy podać ilość, gatunek, obwody pni mierzone na wys. 130 cm, a jeżeli  drzewo nie posiada pnia na wysokości 130 cm (należy 

podać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa))   

 

b). wycięcie krzewu/krzewów.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 
(należy podać ilość, gatunek i wielkość zajmowanej powierzchni) 

 

II. Drzewa/krzewy rosną na terenie działki/działek o nr ewid. gruntu ......................................... położonej w 

miejscowości .......................................................... przy ul.................................................. w gm. Andrespol. 
 

III. Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych (art. 233 

kodeksu karnego) i że posiadam  tytuł prawny władania przedmiotową nieruchomością (wpisać jaki: własność, 

współwłasność, wieczyste użytkowanie, współużytkowanie,  dzierżawa, zarząd, trwały zarząd, administracja oraz inne, dające się 

udokumentować).  

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

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

IV. Teren, na którym rosną drzewa/krzewy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

przeznaczony jest pod .............................................................................................................................................. 

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

V. Zwięzły opis usytuowania drzew/krzewów na działce:  

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

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

VI. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew/krzewów: 

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

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

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

VII. Oświadczam, że usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.   

 

VII. Termin zamierzonego usunięcia drzew/krzewów ............................................................................................ 
(do dnia - data) 

 

 

............................................................................... 
(podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 

 

 VERTE    



POUCZENIE  

 

UWAGA! 

 

●   wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów składa posiadacz nieruchomości, na której 

rosną drzewa lub krzewy; jeżeli nie jest on właścicielem nieruchomości do wniosku dołącza zgodę jej 

właściciela/właścicieli 

 

●   wniosek musi być podpisany przez wszystkich właścicieli nieruchomości, w przypadku  gdy działka 

z której mają być usuwane drzewa/krzewy jest współwłasnością (lub zgodę współwłaścicieli 

nieruchomości można dołączyć do wniosku jako załącznik)  

 

● do wniosku należy załączyć 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 (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40 i 768) – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w 

stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej 

nieruchomości 

 

● do wniosku należy załączyć Projekt planu nasadzeń zastępczych w ramach rekompensaty przyrodniczej 

(art. 83b ust. 1, pkt 9a ustawy o ochronie przyrody). Dotyczy inwestycji. 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

1.  Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie wymagają:  

- drzewa, których obwód pnia zmierzony na wysokości 5 cm nie przekracza; 

a)   80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 

b)   65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

c)   50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;  

- drzewa i krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków, lub na terenach zieleni; 

- drzewa i krzewy rosnące na plantacjach drzew i krzewów; 

 - krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m
2
; 

- drzewa i krzewy stanowiące złom lub wywrot – po przeprowadzeniu oględzin i spisaniu protokołu wraz z 

dokumentacją zdjęciową przez właściwy organ do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, 

potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot. 

2.  Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów związane z realizacją inwestycji, która wymaga uzyskania 

pozwolenia na budowę, rozbiórkę może zostać wydane pod warunkiem uzyskania takiego pozwolenia. 

3.   Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia 

gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, 

chyba że mają na celu;  

- usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, 

- utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa, 

4.  Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów jest zwolniony z opłaty skarbowej na 

podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r, poz.1282 z późń. zm., 

załącznik cz. III pkt. 44 ppkt. 6). 

 

 

 

 


