
.............................................     .........................................., dnia .................... 
      (imię i nazwisko)            (miejscowość) 

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

             (adres) 

............................................. 
       (nr telefonu) 

Wójt 
Gminy Inowłódz 

 

W N I O S E K 
 

 Zwracam się z prośbą o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie ........... 
sztuk drzew/krzewów* z terenu nieruchomości oznaczonej nr działki .........................., 
położonej w miejscowości ......................................................, której jestem 
właścicielem. 
Gatunek drzewa/krzewu* .................................................................. sztuk .................. 
obwód** ........................................................................................................................ 
Gatunek drzewa/krzewu* .................................................................. sztuk .................. 
obwód** ........................................................................................................................ 
Gatunek drzewa/krzewu* .................................................................. sztuk .................. 
obwód** ......................................................................................................................... 
Gatunek drzewa/krzewu* .................................................................. sztuk .................. 
obwód** ......................................................................................................................... 
 
Charakter działki, na którym rośnie drzewo/krzew* ....................................................... 
(aktualny sposób wykorzystania terenu) 

 
Przyczyna zamierzonego usunięcia: ............................................................................. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
Przewidywany termin usunięcia: ................................................................................... 
 
Informuję, że jestem/nie jestem przedsiębiorcą*. Planowana wycinka 
drzew/krzewów* wynika/nie wynika* z celu związanego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej  
 
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego świadomy 
jestem odpowiedzialności karnej za złożenie niezgodnych z prawdą informacji. 
 
 

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

1. Współwłaściciel - …………………………………………….. 

2. Współwłaściciel - …………………………………………….. 

 

 (*)niepotrzebne skreślić 

(**)dotyczy drzew, jeśli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza 
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 

• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, 

• oraz krzewów, których skupiska zajmują więcej niż 25 m² powierzchni. 

 



Załączniki: 
1.  Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością (zał. nr 1). 
2. Rysunek lub mapę określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowlanych na tej 
nieruchomości. 

3. W sytuacji, gdy usunięcie drzew lub krzewów związane jest z prowadzeniem działalności 
gospodarczej należy dołączyć projekt planu nasadzeń zastępczych lub projekt 
przesadzenia drzew  lub krzewów –  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. 

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia 
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w 
przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie. 

 

UWAGI: 

1.  W przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością, wymagane są podpisy wszystkich 
współwłaścicieli, w przypadku dzierżawy lub innej formy użytkowania - zgoda i podpis 
właściciela. 

2.   Jeżeli obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm: 
- posiada kilka pni – należy podać obwód każdego z pni, 
- nie posiada pnia – należy podać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


