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Boguszów-Gorce 201…………………….. 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta 

Boguszów-Gorce 

Urząd Miejski 

Pl. Odrodzenia 1 

58-370 Boguszów-Gorce 

 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 

 

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

92, poz. 880, z póżn.zm)  

 

 

WNIOSKODAWCA: 

(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa) 

…………………………………………………………………………………………………

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

NIP*…………………………..Regon*…………………………………………………………

. 

Adres:…………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon(y)…………………………………………………fax. ………………………………. 

 

PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony) 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………. 

Telefon(y) …………………………………………………………………………………….. 

 

WŁAŚCICIEL(E) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA LUB 

KRZEWY: 

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa, adres: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

3. Oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy: 

Teren położony w Boguszowie-Gorcach przy ul. …………………………………………….. 

obejmujący nieruchomość/ nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 

………………………….obręb…………………………….. 

………………………….obręb…………………………….. 

………………………….obręb…………………………….. 

 

4. teren, na którym rosną drzewa lub krzewy, przeznaczony jest pod: 
 (wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



 2 

 

5. oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia: 

 

…….. szt. drzew niżej podanych gatunków o obwodach zmierzonych na wysokości      

130 cm od ziemi: 

 

Lp. gatunek obwód 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

…... szt. krzewów zajmujących powierzchnię………….m², niżej podanych gatunków: 

 

Lp. gatunek Pow. w 

m² 

   

   

 

6. Przyczyną usunięcia drzew lub krzewów jest: 
...........................................................................................................................................

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

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

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

7. Usunięcie ww drzew lub krzewów nastąpi w terminie…………………………………. 
(określić datę) 

 

8. Przesadzenie lub posadzenie nowych drzew lub krzewów nastąpi w 

terminie:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
(określić datę oraz gatunek nowych drzew lub krzewów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- dot. przedsiębiorców 

………………………………….. 

podpis wnioskodawcy 
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

 

1. tytuł prawny władania nieruchomością (wymienić jaki)
1
:…………………………….. 

2. zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) w 

przypadku, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu
2
. 

rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. 

W przypadku wniosku  na wydanie zezwolenia na usunięcie więcej niż 20 drzew szczegółowa 

inwentaryzacja zieleni na terenie objętym wnioskiem z określeniem: gatunków drzew i 

krzewów, obwodu pnia na wysokośi 130cm od ziemi i zasięgu korony drzew, powierzchni 

pokrytej krzewami w m², stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy wraz z 

zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia. 

3. dokument zawierający podpisy wszystkich współwłaścicieli terenu lub 

pełnomocnictwo do ich reprezentowania (oryginał lub kserokopia) w przypadku gdy 

teren stanowi współwłasność. 

4. pełnomocnictwo
3
 

5. zdjęcia drzew lub krzewów
4
 

 

 

DOKUMENTY UZYSKIWANE W POSTĘPOWANIU OD WNIOSKODAWCY: 

1. szczegółowa inwentaryzacja zieleni na terenie objętym inwestycją wykonaną na kopii 

aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu objętego 

inwestycją (a w szczególności układ istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych i sieci uzbrojenia terenu) ze wskazaniem zaistniałych kolizji drzew lub 

krzewówm z tą inwestycją, wraz z częścią opisową.
5
 

2. projekt zieleni dla terenu objętego inwestycją sporządzony na kopii mapy zasadniczej
6
 

 

Należy potwierdzić zgodność wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów z 

oryginałami 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
1
 Odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z ewidencji gruntu, akt notarialny zakupu nieruchomości, decyzja o 

nabyciu spadku, akt notarialny darowizny, decyzja o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd lub umowa 

dzierżawy, inne 
2
 Nie dotyczy terenów, których właścicielem jest Gmina Boguszów-Gorce lub Skarb Państwa, z wyłączeniem 

terenów zarządzanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w przypadku, gdy jest on wnioskodawcą 
3
 Wymagane w przypadku działania pełnomocnika 

4
 opcjonalnie 

5
 Wymagane w przypadku prowadzenia inwestycji przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 
6
 j.w. 

 
oprac.U.Gajewska 

2011-04-18 

 


