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…………………………dnia ……………… 
                                                                                                                     (miejscowość)                                 (data) 

……………………………….................. 
(oznaczenie wnioskodawcy – imię i nazwisko lub nazwa) 

 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
                            (adres i telefon)   

WÓJT GMINY OPATÓW 
 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew/krzewów* 

1.  
 

Lp. 
 

Gatunek drzewa przeznaczonego do 
usunięcia 

  
Obwód pnia drzewa mierzony na 

wysokości 130cm 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
 

 Jeżeli drzewo na  wysokości 130cm posiada więcej niż 1 pień, należy zmierzyć każdy pień oddzielnie.  

 W przypadku, gdy drzewo na tej wysokości nie posiada pnia należy zmierzyć obwód pnia bezpośrednio poniżej korony 
drzewa. 

 
 

Lp. 
 

Gatunek krzewów  
  
Powierzchnia, z której zostaną usunięte 

krzewy w m
2
 

 

1.   

 
2. Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa/krzewy*:  
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Numer działki i tytuł prawny władania nieruchomością: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Przyczyna usunięcia drzew/krzewów*: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

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

5.  Zamierzony termin usunięcia drzew/krzewów*: 
........................................................................................................................................... 
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6. Czy usunięcie drzew/krzewów* wynika z celu związanego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej? (zaznaczyć odpowiednio): 

 

TAK                         NIE    

 
6. Oświadczenie: 
Świadom odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 ustawy Kodeks karny za 
składanie fałszywych zeznań, której wymiar wynosi do 3 lat pozbawienia wolności, 
oświadczam że do nieruchomości, wskazanej w pkt 3, wnioskodawcy przysługuje tytuł 
prawny w postaci:  ………………………………………….    
 
 
1. …………………………….. 2. …………………………….. 3. ………………………….. 

 

4. …………………………….. 5. …………………………….. 6. ………………………….. 

(czytelne podpisy wszystkich współwłaścicieli) 

"Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w pismach złożonych w Urzędzie Gminy Opatów 

(wysłanych do Urzędu e-mailach) jest Wójt Gminy Opatów z siedzibą 42-152 Opatów, ul. Tadeusz 

Kościuszki 27.  Klauzula informacyjna Administratora zgodna z art.13 RODO, dostępna jest na stronie  

http://www.bip.opatow.akcessnet.net/ oraz w siedzibie Urzędu."  

 
 

* niepotrzebne skreślić 
 
 

W załączeniu: 
 Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku należy dołączyć zgodę 

właściciela. 

 Rysunek, mapa 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 1994r. - Prawo budowlane określające 
usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 
istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. 

 Projekt planu: nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew/ krzewów jeżeli są planowane.  

 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla 
którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające 
wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej 
oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na 
wniosek realizującego przedsięwzięcie. 

 Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom 
określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o 
ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane. 

□ Odbiór osobisty. 

□ Proszę przesłać na adres: ………………………………………………………………........... 
 
UWAGI I WNIOSKI Z OGLĘDZIN (wypełnia Urząd Gminy) 

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

http://www.bip.opatow.akcessnet.net/

