
……………………………………………………………                                             ………………………, dnia ............................ 
/Imię i nazwisko / 
 

…………………………………………………………… 
/Adres/ 
 

…………………………………………………………… 

/nr telefonu/        Wójt Gminy Choczewo 

ul. Pierwszych Osadników 17 

84-210 Choczewo 

 

 

W N I O S E K  

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE 

DRZEW/KRZEWÓW* 

 

1. Numer działki ewidencyjnej oraz obręb, na terenie której rosną drzewa/krzewy*: 

Działka ......................................................, obręb ................................................................ 

2. Oświadczam, że jestem właścicielem*, współwłaścicielem*, użytkownikiem wieczystym*, 

dzierżawcą*, najemcą*, inny tytuł prawny* (podać jaki)................................ ww. działki1 

3. Imię i nazwisko, adres albo nazwa siedziby właściciela nieruchomości z terenu, której planowane 

jest usunięcie drzew/krzewów*: 

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

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

4. Teren, na którym rosną drzewa/krzewy* jest przeznaczony:  

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

/wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów/ 

5. Drzewa/krzewy planowane do usunięcia: 

Gatunek2) ..………….…………….............…...……szt…....... 

 o obwodzie pnia ...................................................................................................................................... 

........................................................................................................................cm mierz. na wys. 130 cm 

Gatunek2) ..………….…………….............…...……szt…....... 

 o obwodzie pnia ....…................….......................................................................................................... 

........................................................................................................................cm mierz. na wys. 130 cm 

Gatunek2) ..………….…………….............…...……szt…....... 

 o obwodzie pnia ....…….......................................................................................................................... 

........................................................................................................................cm mierz. na wys. 130 cm 

Gatunek2) ..………….…………….............…...……szt…....... 

 o obwodzie pnia ...................................................................................................................................... 

........................................................................................................................cm mierz. na wys. 130 cm 

Gatunek krzewów3)………………...…..........Powierzchnia zajmowana przez krzewy: ......................... 



6. Przyczyna usunięcia drzew/krzewów*: 

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

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

7. Oświadczam, że usunięcie drzew jest / nie jest* związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

8. Termin usunięcia drzew/krzewów* do ................................................ 

9. Oświadczam, że granice działki, z której planuję usunąć drzewa/krzewy* są mi znane. 

Drzewa/krzewy* zostaną wycięte wyłącznie z terenu wskazanego we wniosku tak, aby nie 

naruszyć własności osób sąsiadujących ze wskazaną działką. 

10. Załącznik obowiązkowy: Mapa/rysunek określająca usytuowanie drzew/krzewów* w 

stosunku do granic i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej 

nieruchomości. 

11. Załączniki nieobowiązkowe: 

 projekt 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, 

 projekt przesadzenia drzewa lub krzewu, 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. 

 

Wyrażam/y zgodę na przeprowadzenie przez pracownika Urzędu Gminy oględzin drzew/krzewów w terminie 

krótszym niż wynikający z art. 79 § 1 KPA. Chcę/emy, aby termin przeprowadzenia oględzin został ustalony ze mną/z 

nami np. telefonicznie. W przypadku braku zgody należy skreślić powyższe zdanie i parafować. 

Art. 79 § 1 KPA: Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia oględzin przynajmniej na 

7 dni przed terminem. 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 223 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r., - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88,poz.553) – za składanie fałszywych zeznań. 

 

 

 

............................................................. 
                /Podpis wnioskodawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

* – niepotrzebne skreślić, 
1) – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem należy dołączyć zgodę właściciela (jeśli jest wymagana) a w 

przypadku współwłasności zgodę pozostałych właścicieli, 
2) – należy uzupełnić w przypadku planowanego usunięcia drzew, 
3) – należy uzupełnić w przypadku planowanego usunięcia krzewów. 


