
         ……....…………………… 
                    (miejscowość i data) 

Wnioskodawca  ……………………………………………. 

         (nazwisko i imię lub nazwa firmy) 
 

Adres                ………………………………………….. 
zameldowania     

 
Telefon              …………………………………………….. 

              (stacjonarny, komórkowy)        

 
Burmistrz Miasta i Gminy 

w Pleszewie 
Wydział Gospodarki Komunalnej 

 

1. Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na wycięcie: 

a)  drzew(a) …………………………..szt. rosnących na działce ew. nr ………………………..…………..…                                                                  

ark. mapy ……………………………………   w miejscowości……………..…………………………………………. 

 

 
Lp. 

 
Gatunek drzewa 

Obwód pnia w cm                               
mierzonego na 

wysokości 130 cm 

Dokładna lokalizacja drzew(a)  

    

    

    

    

    

 

b) krzewów …………….... m2 rosnących na działce ew. nr …………..…………………….                                                  

ark. mapy ………………………….   w miejscowości………………………………………………………. 

 

 
Lp. 

 
Gatunek krzewu 

Powierzchnia  
w m

2
 

Dokładna lokalizacja krzewu 

    

    

    

    

    

 



 

2. Przyczyna wnioskowania drzew/ krzewów* do wycinki: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Usunięcie drzew/krzewów* wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej:                       

tak / nie* 

4. Termin zamierzonego usunięcia drzew/krzewów* ………………………………………………………………………….. 

5. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, oświadczam, że:                     

- informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą,  

-  jestem właścicielem terenu, na którym rosną drzewa/krzewy* wnioskowane do usunięcia lub posiadam  

zgodę właściciela nieruchomości (w załączeniu).     

 

 

……………………………................................... 
(podpis wnioskodawcy ) 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
Załączniki: 

 
1. rysunek, mapa sytuacyjna z zaznaczoną lokalizacją drzew(a)/krzewów - obowiązkowo, 
2. projekt planu 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 - obowiązkowo, 
3. zgoda właściciela nieruchomości - opłata skarbowa 17 zł, 
4. projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu 
 zagospodarowania działki lub terenu, oraz o liczbie, gatunku, odmianie drzew i krzewów oraz 
 miejscu i planowanym terminie ich wykonania – jeśli jest planowane przesadzenie 
5. projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji wykonany przez 
 projektanta posiadającego uprawnienie budowlane, określający usytuowanie drzewa lub krzewu 
 w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub 
 projektowanych na tej nieruchomości,  
6. oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie 
 przyrody – dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowych,  
7. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - jeżeli jest wymagana dla realizacji przedsięwzięcia, 
8. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w 
 art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 pkt 1,3,7,8,12,13,15 ustawy o ochronie przyrody - jeżeli 
 zostało wydane. 


