
......................................................................                  ............................................................ 
                (miejscowość, data) 
...................................................................... 

 

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

 

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

 
(Dane właściciela/właścicieli nieruchomości: imię, 
 nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon) 
 

 

 
 
       Wójt Gminy Komańcza 
       Komańcza 166 
       38-543 Komańcza 
 
 

 
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/drzewa* 

 
1. Imię, nazwisko i adres właściciela/właścicieli nieruchomości: 

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

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

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

2. Miejscowość, nr działki, na której rosną zgłoszone do usunięcia drzewa: 

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

……………………………………………………………………… 

3. Gatunek drzew oraz obwód pnia na wysokości 5 cm: 

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

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

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

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

4.Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością. 

5.Oświadczam, że granice działki, na której rosną przeznaczone do usunięcia 

drzewa/lub krzewy są mi znane. 

6.Oświadczam, że wycięcie nie jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą                       

oraz że dane zawarte we wniosku i jego załącznikach są aktualne i zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 

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

      (podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 

 



 

Załączniki: 

1. Mapka lub rysunek ze wskazaniem miejsca występowania drzew/drzewa 

 

Od obowiązku zgłoszenia zamiaru usunięcia/ uzyskania zezwolenia na usunięcie zwolnione są: 

 

1. drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 

 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 

 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew (art. 83f ust. 4); 
 

2.krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2; 

3. krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru 

gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości 

wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; 

4. drzewa owocowe,  z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach 

zieleni; 

5. drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego; 

6. drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach. 

 

rysunek określający usytuowanie drzew/krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 

istniejących lub budowanych na tej nieruchomości 

(można dołączyć kserokopię mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczonymi drzewami/krzewami) 
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