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.........................................., dnia..................... 
 
……………………………………………….………. 
Imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy 

 
.…….………………………………………………… 
 
………………………………………………………. 
adres  

……….………………………………………………. 
telefon                                                                                                              Burmistrz Koronowa 

                                                                                   
                                                                                                                  
                                                                                                       
 

WNIOSEK  
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW / KRZEWÓW 

Z OGRODÓW DZIAŁKOWYCH 
 
 

Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z nieruchomości położonej w miejscowości 

……………………… na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego …..…………………….................................. 

położonego przy ul. …………………………..…… z terenu ogródka działkowego numer……………..  

oznaczenie geodezyjne terenu – działka nr. ewid. ……………………., obręb ……………………………………. 

1) Wykaz drzew lub krzewów do zamierzonego usunięcia:  

Lp. 
 

Nazwa gatunkowa 
drzewa/krzewu  

 
Obwód pnia/pni drzewa (cm) Powierzchnia krzewu 

w rzucie poziomym (m2) 

    

    

    

    

    

    

Jeżeli powyższa tabela ma za mało rubryk, należy uzupełnić wykaz na odrębnej kartce jako osobny załącznik. 
Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 
130 cm, każdy pień traktuje się jak odrębne drzewo a ich obwody podaje się we wniosku. Natomiast, gdy korona drzewa 
znajduje się poniżej 130 cm należy podać obwód pnia mierzony tuż pod koroną i ten fakt opisać. 
 
2) Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów: 

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

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

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

 
3) Termin usunięcia zieleni do ……………………….….…  
                                                          (dzień - miesiąc - rok) 
 

Znak sprawy 
(wypełnia Organ) 
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4) Usunięcie ww. zieleni wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej:   
□   tak   □  nie  
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
5) Pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam: 

Grunt, na którym rosną drzewa/krzewy do zamierzonego usunięcia znajduje się w posiadaniu                      (imię 

i nazwisko działkowca, adres zamieszkania): 

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

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

na podstawie umowy dzierżawy działkowej, innej umowy (podać jakiej) 

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

z Zarządem ROD ….…………………………………………. z siedzibą w ...................................................  

Współużytkownikami ww. nieruchomości są następujące osoby (podać imię, nazwisko i adres) 

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

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

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

 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233  
ustawy z 06 czerwca 1997 Kodeks Karny (t. j. Dz.U. 2019, poz. 1950)  potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
 

  
 

…………………………………………….... 
   czytelny podpis wnioskodawcy (działkowca) 

 
Wykaz załączników obowiązkowych: 

1) Zgodę Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego na usunięcie drzew/krzewów. 
 

2) Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości 
i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. 

3) Zgodę współużytkownika działki - jeżeli taka osoba istnieje (posiadająca prawo do działki), np. małżonka. 

4) Projekt planu nasadzeń zastępczych stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwaną zieleń                 (jeżeli 
nasadzenia zastępcze są planowane). 

 
INFORMACJE:  

Zgodnie z art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze 
zm.), nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.: 

1) krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2; 
      2)  krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem       

rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin oraz drzew i krzewów owocowych,                             z 
wyłączeniem drzew i/lub krzewów na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 

3) drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają: 
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i  klonu srebrzystego, 
b) 65cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego, 
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
 
 
 

 


