
WGOŚ.K5-F1 
Wnioskodawca:                                                                       .............................................. 
                                                                                                                                           miejscowość, data 
................................................................................. 
Imię i nazwisko/nazwa właściciela lub posiadacza 
 
................................................................................ 
Adres/siedziba 
 
.................................................................................. 
telefon kontaktowy* 
                                         

Prezydent Miasta Ciechanów 
 

 
WNIOSEK 

 
o wydanie zezwolenia na usunięcie ..................... szt. drzew lub/i .................. m2 krzewów: 
- gatunek drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia 
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
- obwód drzew przeznaczonych do usunięcia mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi** 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
- powierzchnia krzewów przeznaczonych do usunięcia 
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
- lokalizacja działki, na której rosną drzewa lub krzewy przeznaczone do usunięcia (obręb i nr 
ewidencyjny działki lub numer ewidencyjny działki i nazwa ulicy) 
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
- przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy wnioskowane do usunięcia 
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
- właściciel/właściciele działki (imię i nazwisko lub nazwa, adres) 
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
- posiadacz/posiadacze działki (imię i nazwisko lub nazwa, adres) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
- przyczyna zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów 
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
- zamierzone usunięcie drzew lub krzewów wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 
....................................................................................................................................................... 
- tytuł prawny władania nieruchomością 
....................................................................................................................................................... 
- termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów 
.................................................................................................................................................... 
 
                                              

.............................................. 
                                                                                                            czytelny podpis (y) 



 
 
*    fakultatywnie 
** jeżeli drzewo posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni, jeżeli drzewo nie posiada pnia - obwód bezpośrednio 

poniżej korony 
 
 
Załączniki: 
1. Rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki lub terenu określające usytuowanie drzewa lub krzewu 
w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej 
nieruchomością. 
 
2. Projekt planu:  - nasadzeń zastępczych, 
   - przesadzenia drzewa lub krzewu 
jeżeli są planowane, wykonywany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu 
oraz informację o liczbie, gatunku  lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowaniu termin ich 
wykonywania. 
 
3. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym 
prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego – formularz WGOŚ.K5-F2 
 
4. Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli wniosek składany jest przez posiadacza nieruchomości – formularz 
WGOŚ.K5-F3 
Zgoda, nie jest wymagana w przypadku wniosku składanego przez: 
- spółdzielnię mieszkaniową, 
- wspólnotę mieszkaniowa, 
- zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, 
- użytkownika wieczystego, 
- posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 
 
5. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (dotyczy spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych) – formularz WGOŚ.K5-F4 (spółdzielnia mieszkaniowa), WGOŚ.K5-F5 (wspólnota 
mieszkaniowa) 
 
Uwaga: 

Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane między innymi na: 

1. Drzew, 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 pozostałych przypadkach 

2. Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są 

usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (tj. drzew lub krzewów 

rosnących na działkach prywatnych, a ich usunięcie nie jest związane z prowadzoną działalnością na 

terenie przedmiotowej działki) – wymagane jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew o parametrach 

wyższych od wymienionych w punkcie 1. 

3. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nie użytkowanych do użytkowania 

rolniczego. 

4. Krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2. 
 
 


