
 
Starostwo Powiatowe w Świdniku 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa 

ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik 

(Miejsce na naklejkę) 

 
WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU 

 

DATA I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU: 

Data (dzień-miesiąc-rok) 

___  ___ ⎯ ___  ___ ⎯ ___  ___  ___  ___ 

Miejscowość 

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

DANE WNIOSKODAWCY (posiadacza lub właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 
Kodeksu cywilnego): 

Wnioskodawca 

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

Ulica 

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

Nr domu 

...…………………… 

Nr lokalu 

…………...… 

Miejscowość 

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

Gmina 

……………………………………......... 

Kod pocztowy 

__  __ − __  __  __  
 

INFORMACJE DOT. PRZEDMIOTU WYCINKI: 

Nazwa gatunkowa drzew lub krzewów Obwód pnia mierzony na 
wysokości 130 cm lub 

wielkość powierzchni na 
której rośnie krzew 

Nazwa obrębu Nr działki 

1).    

2).    

3).    

4).    

5).    
 

PRZYCZYNA I TERMIN USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWU: 

Nazwa gatunkowa drzew lub krzewów Przyczyna usunięcia Termin usunięcia (miesiąc-rok) 

1).   

2).   

3).   

4).   

5).   
 

CZY USUNIĘCIE WW. DRZEWA LUB KRZEWU WYNIKA Z CELU ZWIĄZANEGO Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ? (właściwe pole zaznaczyć symbolem „X”): 

 1. TAK 

 
2. NIE 

 

 

PROJEKT NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH: 

Nazwa gatunku drzewa lub 
krzewu 

Minimalny obwód pnia 
drzewa mierzony na 

wysokości 100 cm lub 
minimalny wiek krzewów 

Liczba drzew 
zastępczych lub 

wielkość powierzchni 
krzewów 

Nazwa obrębu Nr działki Termin 
nasadzeń 

Termin złożenia 
informacji  

o wykonaniu 
nasadzeń 

1).        
2).        
3).        
4).       
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INFORMACJA O PRZESADZENIU DRZEWA LUB KRZEWU: 

Nazwa gatunku drzewa lub krzewu Nazwa obrębu Nr działki Termin 
przesadzenia 

Termin złożenia 
informacji  

o wykonaniu 
przesadzenia 

1).      
2).      

 

OŚWIADCZENIE (niewłaściwe skreślić): 

1). Oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością na której znajdują się wnioskowane do usunięcia drzewa lub krzewy; 

2). Oświadczam, że posiadam prawo własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego znajdujących się na 
nieruchomości na której rosną wnioskowane do usunięcia drzewa lub krzewy; 

 
Jednocześnie oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych 
oświadczeń, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Pouczenie: stosownie do art. 233 § 1 Kodeksu karnego (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) kto składając zeznanie mające służyć za dowód  
w postępowaniu sądowym, lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do 6 miesięcy do 
lat 8. 

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszym wnioskiem dostępną w Starostwie Powiatowym w Świdniku oraz 
na stronie internetowej w BIP https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzew_lub_krzewow_-_Klauzula_informacyjna_Rodo.pdf 

 

Data (dzień-miesiąc-rok) 

 

 

___  ___ ⎯ ___  ___ ⎯ ___  ___  ___  ___ 

Czytelny podpis wnioskodawcy lub pieczątka i podpis 

 

 

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

INFORMACJE DODATKOWE: 

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

 

W ZAŁĄCZENIU PRZEDKŁADAM (właściwe pole zaznaczyć symbolem „X”): 

Zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana 
 

 

Oświadczenie o udostępnieniu informacji członkom spółdzielni, właścicielom budynków lub lokali a także członkom 
wspólnoty nt. planowanego do usunięcia drzewa lub krzewu, zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody 

 

 

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

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie 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 r. 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; 

 

 

 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. 

 

 

Projekt przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu 
zagospodarowania działki lub terenu; 

 

 

Inne dokumenty (podać nazwę): 
 

 
 

DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY (WNIOSKODAWCÓW): 

Data (dzień-miesiąc-rok) 

 

___  ___ ⎯ ___  ___ ⎯ ___  ___  ___  ___ 

Czytelny podpis wnioskodawcy lub pieczątka i podpis 

 

……………………………………............................................................................. 
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http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1253578&full=1

