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

………………………………………………….                                                                        Miejscowość, data 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Nazwa wnioskodawcy/dane kontaktowe 

                                       Starostwo Powiatowe w Sochaczewie 

                                                         ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew 

                                                                Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów  

z terenów będących w posiadaniu gminy 

       Zgodnie z art. 90, w związku z art. 83 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew* i/lub krzewów*: 

1. Gatunek i obwód drzew*/krzewów*(drzewa- mierzone na wysokości 130 cm, krzewy- m2), 

Lp Gatunek drzewa/krzewu Obwód pnia (mierzony na wys. 130 

cm) 

Uwagi 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

*w przypadku większej ilości drzew tabela do pobrania w osobnym pliku - zał. nr 1 

2. Nr działki, obręb geodezyjny, gmina……………………………………………………….. 

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

3. Przyczyna usunięcia drzew: ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

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

4. Termin usunięcia drzew: ………………………………………………………………... 



5. Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa (wypis z MPZP, jeżeli 

istnieje)……………….…………………………………………………………………………

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

6. Czy droga w pasie której rosną wnioskowane do usunięcia drzewa jest drogą 

publiczną- gminną w rozumieniu ust. o dr. publicznych  z dnia 21 marca 1985 roku  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 470)? 

         TAK (podać numer drogi - 6 cyfr z wyróżnikiem literowym) ………………………….. 

   NIE 

7. Czy usunięcie drzew wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności 

gospodarczej? 

        TAK      NIE   

8. Czy planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych?                 

        TAK      NIE  (Na podstawie art. 86, ust. 1 pkt. …….- właściwy wpisać ) 

 

Planuję nasadzić ….szt drzew/ …..m2 krzewów, zgodnie z dołączonym planem nasadzeń. 

 

ZAŁĄCZNIKI*: 

• oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością, 

• zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji- 

dotyczy spółdzielni mieszkaniowych (art. 83 ust. 4 Ustawy o ochronie przyrody) 

• mapa z naniesionymi do usunięcia drzewami oraz z widocznymi numerami działek, 

• dokumentacja fotograficzna z terenu wraz z protokołem oględzin w terenie, 

• projekt wykonania planowanych nasadzeń zastępczych, zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy- Prawo o ochronie 

środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 roku, 

• projekt, rysunek lub mapę zagospodarowania działki w przypadku realizacji inwestycji, zgodnie z 

ustawą- Prawo budowlane, z dnia 7 lipca 1997 roku- określające usytuowanie drzewa lub krzewu w 

odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej 

nieruchomości, 

• decyzję 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 zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 

roku 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 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, 15 Ustawy o ochronie przyrody, jeżeli 

zostało wydane 

• Wypis z  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jeżeli istnieje 

 

 

----  - właściwe zaznaczyć 

*- niewłaściwe skreślić 


