
formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu  z terenu Gminy Głubczyce wg niektórych procedur ustawy o 
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............................................................................................................... 

 

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

 

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

data    ………………………………………. 

imi ę, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba  
posiadacza i wła ściciela nieruchomo ści  

 

 

 
 
BURMISTRZ GŁUBCZYC 
ul. Niepodległości 14  48-100 Głubczyce 

 
 
 

 
 

WNIOSEK  
 

wnoszę o wydanie zezwolenia na usunięcie:  drzewa,  krzewu*  z  posiadanej 

nieruchomości 
                                                            *niepotrzebne skreślić 
 
 
1)  miejsce zamierzonego usuni ęcia drzewa lub krzewu 
 

nazwa miejscowo ści, Nr działki, albo  Nr posesji, ulica 

 
 
 
 
 
2)  gatunek drzewa i obwód pnia mierzony na wysoko ści 130 cm  
 

gatunek obwód gatunek obwód gatunek obwód 

      
      
      
      
      
      
      
   `   
      
      
 
 
3)  gatunek krzewu, wielko ść powierzchni, z której zostanie 

usuni ęty krzew 
 

gatunek 
powierzchnia 

m2 gatunek 
powierzchnia 

m2 
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4)  wskazanie czy usuni ęcie drzewa lub krzewu wynika z celu 

zwi ązanego z prowadzeniem działalno ści gospodarczej 
 

wła ściwe wpisa ć (TAK, NIE) 

 
 

 
5)  przyczyna zamierzonego usuni ęcia drzewa lub krzewu 
 

opis przyczyny zamierzonego usuni ęcia drzewa lub krzewu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6)  termin zamierzonego usuni ęcia drzewa lub krzewu 
 
okre ślenie terminu zamierzonego usuni ęcia drzewa lub krzewu (data do: dzie ń miesi ąc 

rok) 

 
 
 
 
7)  projekt planu nasadze ń zast ępczych 
 

nale ży okre śli ć czy s ą planowane nasadzenia zast ępcze rozumiane jako posadzenie 
drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej ni ż liczba usuwanych drzew lub o 
powierzchni nie mniejszej ni ż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowi ących 

kompensacj ę przyrodnicz ą za usuwane drzewa i krzewy TAK  lub  NIE   (je żeli TAK  do 
wniosku nale ży doł ączy ć projekt planu nasadzenia) 

 
 
 
 
8)  projekt planu przesadzenia drzew lub krzewu 
 

nale ży okre śli ć czy s ą planowane przesadzenia drzewa lub krzewu  TAK  lub  NIE   
(je żeli TAK  do wniosku nale ży doł ączy ć projekt planu przesadzenia) 

 
 
 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………   
podpis wnioskuj ącego posiadacza nieruchomo ści 
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OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE  WŁADANIA NIERUCHOMOŚCI Ą W ZWI ĄZKU 

Z WNIOSKIEM O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘĆIE DRZEWA LUB KRZEWU  
 
 
 

Ja, ni żej podpisana/y    

 

..................................................................................................................................................................................... 
(imi ę i nazwisko osoby wyst ępuj ącej z wnioskiem  o wydanie zezwolenia na usuni ęcie drzewa lub krzewu) 

 

legitymuj ąca/y si ę dowodem to żsamości 
 
..................................................................................................................................................................................... 

(nazwa i Nr dowodu, przez kogo wydany) 

oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomo ści ą, do 

której nale żą drzewa lub (i) krzewy obj ęte wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na ich usuni ęcie, dla której S ąd Rejonowy w Głubczycach 

prowadzi ksi ęgę wieczyst ą Nr ..................................... , oznaczon ą 

w ewidencji gruntów i budynków jako działka/i o Nr ewidencyjnym 

.................................  w obr ębie  

..............................................  , wynikaj ący z prawa 

 ( wła ściwe zaznaczy ć, niewła ściwe przekre śli ć): 

1)  własno ści; 
 
2)  współwłasno ści: 

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

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

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

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

................................................... ...........................................  
(wskazanie współwła ścicieli – imi ę, nazwisko lub nazwa oraz adres i wskazanie przysłu guj ących udziałów ) 

3)  użytkowania wieczystego; 

 

4)  innej formy władania  (np. dzier żawa, u żytkowanie, u życzenie, 

trwały zarz ąd)   

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

Uprzedzona/y o odpowiedzialno ści  z art. 233 § 1 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997r. Nr 88 , poz. 553 
ze zm.) za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy,  
potwierdzam własnor ęcznym podpisem prawdziwo ść danych 
zamieszczonych powy żej. 
 
 
 
.............................               .........................................  

             (miejscowość, data)            (podpis (y))  
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wskazówki:  
 
1) je żeli posiadacz nieruchomo ści nie jest jej wła ścicielem 

(np. dzier żawca, u żytkownik), do wniosku nale ży doł ączy ć 
zgod ę wła ściciela nieruchomo ści na usuni ęcie drzewa lub 
krzewu.  

2) w przypadku gdy nieruchomo ść stanowi współwłasno ść, do 
wniosku nale ży doł ączy ć zgod ę wszystkich współwła ścicieli. 

3) je żeli drzewo na poziomie 1,30 m posiada kilka pni, to  
nale ży poda ć obwód ka żdego z tych pni, 

4) je żeli drzewo nie posiada pnia na poziomie 1,30 – to n ale ży 
podać obwód pnia mierzony bezpo średnio poni żej korony 
drzewa, 

5) do wniosku nale ży doł ączy ć, rysunek, map ę albo wykonany 
przez projektanta posiadaj ącego odpowiednie uprawnienia 
budowlane projekt zagospodarowania działki lub tere nu w 
przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on  wymagany 
zgodnie z ustaw ą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane - 
okre ślaj ące usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do 
granic nieruchomo ści i obiektów budowlanych istniej ących lub 
projektowanych na tej nieruchomo ści,  

6) do wniosku nale ży doł ączy ć, projekt planu nasadze ń 
zast ępczych, je żeli s ą planowane , rozumianych jako 
posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejsz ej ni ż 
liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejs zej ni ż 
powierzchnia usuwanych krzewów, stanowi ących kompensacj ę 
przyrodnicz ą za usuwane drzewa i krzewy, wykonany w formie 
rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki  lub 
terenu, oraz informacj ę o liczbie, gatunku lub odmianie 
drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym termini e ich 
wykonania,  

7) do wniosku nale ży doł ączy ć, projekt planu przesadzenia 
drzewa lub krzewu, je żeli s ą planowane , wykonany w formie 
rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki  lub 
terenu, oraz informacj ę o liczbie, gatunku lub odmianie 
drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym termini e ich 
wykonania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


