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                  …………………………………… 
                                                                                   Miejscowość i data 

Znak sprawy………………………… 
 
 
 
                                                                          MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA   
                                                                          PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE   
                                                                          Al. Ł. CIEPLIŃSKIEGO 4 
                                                                          35-010 RZESZÓW 
 
 
 

WNIOSEK 
O  UDZIELENIE  ZEZWOLENIA  NA  USUNIĘCIE  

DRZEW  I  KRZEWÓW 
 
 
 
1.Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza nieruchomości lub 

właściciela urządzeń.  

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

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

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

2.Adres do korespondencji. 

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

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

3.Drzewo lub krzew rośnie na działce nr 

...………….…...………………………………….. w obrębie nr …………………... przy 

ulicy…………………………………………………... 

Numer księgi wieczystej działki:………………………………………………………….. 

4.Nazwa gatunku i obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130cm 

 1. ………………………………  9. ………………………………… 

 2. ………………………………  10. ………………………………… 

 3. ………………………………  11. ………………………………… 

 4. ………………………………  12. ………………………………… 

 5. ………………………………  13. ………………………………… 

 6. ………………………………  14. ………………………………… 

 7. ………………………………  15. ………………………………… 

 8. ……………………………… 
 

wg. Załącznika nr…….. 
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5.Nazwa gatunku i wielkość powierzchni krzewu z której zostanie usunięty. 

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

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

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

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

         wg. Załącznika nr……….. 

6.Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu. 

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

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

8.Usunięcie drzewa lub krzewu wynika z celu związanego z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

 TAK 

 NIE 

9.Przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji 

wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę.    

 TAK 

 TAK – inwestycja liniowa celu publicznego 

           NIE  
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10.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. 

 wg. Załącznika nr………. 

 wg. Załącznika nr………. – realizacja inwestycji   

11.Projekt planu: 

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, 

w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej 

niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za 

usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art.3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., 

– Prawo ochrony środowiska lub 

b) przesadzenia drzewa lub krzewu 

- 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. 

 TAK wg. Załącznika nr…………   

 NIE 

12.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 zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r., 

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. 

 TAK 

 NIE 
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13.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.  

 TAK 

 NIE 

 
 
           

………….………………………… 

                                                                    Podpis wnioskodawcy  

 

Telefon do kontaktu lub e – mail 

…...……………………………………….………………... 

Załączniki do wniosku: 
 
1……………………………………………………………………………………………….... 

2………………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………………………… 

6………………………………………………………………………………………………… 

7………………………………………………………………………………………………... 

8……………………………………………………………………………………………….... 

 
Miejsce złożenia dokumentów: 
 
- Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu  
ul. Tadeusza Kościuszki 2 
37-700 Przemyśl  

 


