
 

Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Drogownictwa 
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                                                                  .…..……........................ 
                                                                                                                                                                    Miejscowość i data 

.................................................. 
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................................................ 
Kod pocztowy i miejscowość 
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WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/ GAŁEZI/KRZEWÓW 

Na podstawie art. 83 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 774) 

zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew/a/,gałęzi, krzewów* wyszczególnionych                  

w tabeli: 

Lp. Gatunek drzewa/krzewu* do wycięcia Obwód pnia mierzony na 

wysokości 130 cm w [cm] 

Ilość (sztuk) do 

wycięcia 

1.     

2.     

3.     

rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej numer działki  ……..…, obręb…………………..……………… 

…………….…………....................…. 

położonej w miejscowości …………..........…., ………….....……… 

Teren, na którym rosną drzewa/krzewy stanowi pas drogi powiatowej nr……….................................................... 

Uzasadnienie potrzeby usunięcia drzewa ( drzew) lub krzewów*: ...................................................................... 

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

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

Przewidywany termin usunięcia drzewa (drzew) lub krzewów* ………………………………....................                 
                                                                                                                 Określić miesiąc i rok 

 
Oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych informacji skutkuje wydaniem wadliwej 

decyzji. Jest to usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, co w konsekwencji spowoduje wymierzenie administracyjnej 

kary pieniężnej zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 774).  

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego karę pozbawienia wolności za zeznanie 

nieprawdy lub zatajenia prawdy, oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą oraz że jestem właścicielem terenu,       
na którym rosną drzewa/krzewy* wnioskowane do usunięcia (w przypadku dzierżawy lub innego tytułu prawnego do wniosku bezwzględnie 

należy dołączyć zgodę właściciela).     

* niepotrzebne skreślić       

                 …..……………………………. 
         Własnoręczny podpis wnioskodawcy 

Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej. 

Do wniosku należy załączyć: 

1. Tytuł prawny władania nieruchomością. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem 

wieczystym, do wniosku dołącza  zgodę jej właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.  

2. Rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 

istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. 


