
......................................................................... 
(imię i nazwisko) 

......................................................................... 
 (adres zamieszkania) 

......................................................................... 
 (adres zamieszkania – c.d.) 

......................................................................... 
 (numer telefonu) 

................................................... 
(miejscowość, data) 

Wójt Gminy Krasne 

36-007 Krasne 121

W N I O S E K 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew(a)    /krzewów

Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

2020.55 z dnia 14.01.2020) proszę o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew(a)    /krzewów 

znajdujących się na działce nr ewidencyjny ............................ położonej w ….………...…………… 

będącej własnością …………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….. 
(podać imię, nazwisko i adres / nazwę i siedzibę/ posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, 

o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego)

Lp Gatunek drzewa    / krzewu 

Obwód pnia zmierzony  
na wysokości 130 cm [cm] / 

wielkość powierzchni z której 
zostanie usunięte 
drzewo    /krzew

Ilość [szt] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



1. Przedmiotowe drzewa    /krzewy     zostały przeznaczone do wycinki z powodu ………… 

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

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

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

2. Miejsce zamierzonego usunięcia drzew    /krzewów     ……………………………………. 

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

3. Termin zamierzonego usunięcia drzew    /krzewów    …………………………………….. 

4. Usunięcie drzew    /krzewów     wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności

gospodarczej TAK  NIE

…………………………………… 

(podpis osoby składającej wniosek) 

Do wniosku należy dołączyć: 

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

• Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o
posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

„Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Krasne (36-007 Krasne 121). W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych można 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Danielem Panek, e-mail: daneosobowe@gminakrasne.pl

http://www.gminakrasne.pl/biuletyn-
informacji-publicznej/rodo/ lub w siedzibie Urzędu Gminy Krasne.” 

. Szczegółowe informacje 
dotyczące tego jak przetwarzane są Państwa dane osobowe są dostępne na naszej stronie internetowej 

mailto:daneosobowe@gminakrasne.pl
mailto:daneosobowe@gminakrasne.pl
http://www.gminakrasne.pl/biuletyn-informacji-publicznej/rodo/
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