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Dotyczy usuwania drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i są usuwane                 
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
 
 
 
 

........................................................               Lesznowola. dn. ................................. 
                        (imię i nazwisko)  
 

........................................................  
 
........................................................ 
                    (adres zamieszkania)  
 

........................................................ 
                               (telefon)  

 
WÓJT GMINY LESZNOWOLA 

UL. GMINNA 60 

05-506 LESZNOWOLA 

 
 
 

Z G Ł O S Z E N I E 
zamiaru   usunięcia  drzewa/drzew 

 
 

rosnących na nieruchomości o nr ew. ……………przy ulicy……………………………………... 
 
w miejscowości ………………………………………...................................................................  
                                                                        
Działka stanowi własność……………………………………………………………………………. 
 
Działka stanowi współwłasność……………………………………………………………………... 
                                                                                 (podać jeżeli dotyczy) 
 

 
Podstawa prawna – art.83f ust. 4 i 5 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody              
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z póżn. zm.) 
 
 
 
                                                                                      ………………………………………..... 
                                                                                                               (podpis) 
 
 

                                                                                      ………………………………………..... 
                                                                                                                                     (podpis) 

 
Załączniki: 
- mapka/rysunek określająca usytuowanie drzew na nieruchomości 
- zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew 
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Miejsce na szkic sytuacyjny określający usytuowanie drzew na nieruchomości: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gatunek drzew i obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm i 130 cm:  
 

Nr na szkicu 
sytuacyjnym 

Gatunek drzewa 

Liczba pni 
na 

wysokości 
5 cm 

Obwód pnia/pni na 
wysokości 

5 cm 

Liczba pni 
na 

wysokości 
130 cm 

Obwód pnia/pni na 
wysokości 130 cm 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 
Jeżeli drzew do usunięcia jest więcej, proszę dołączyć tabelkę jako załącznik do zgłoszenia. 
 
Informacje dodatkowe: 
 
Na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

a) 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz  klonu srebrzystego, 
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego,  
c) 50 cm w przypadku pozostałych drzew  
d) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych                              

do użytkowania rolniczego 
zezwolenie  i zgłoszenie nie obowiązuje. 
 


	fill_1: 
	undefined: 
	adres zamieszkania: 
	telefon: 
	Lesznowola dn: 
	przy ulicy: 
	undefined_2: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	Gatunek drzewa1: 
	Liczba pni na wysokotci 5 cm1: 
	Obwód pniapni na wysokotci 5 cm1: 
	Liczba pni na wysokotci 130 cm1: 
	Obwód pniapni na wysokotci 130 cm1: 
	Gatunek drzewa2: 
	Liczba pni na wysokotci 5 cm2: 
	Obwód pniapni na wysokotci 5 cm2: 
	Liczba pni na wysokotci 130 cm2: 
	Obwód pniapni na wysokotci 130 cm2: 
	Gatunek drzewa3: 
	Liczba pni na wysokotci 5 cm3: 
	Obwód pniapni na wysokotci 5 cm3: 
	Liczba pni na wysokotci 130 cm3: 
	Obwód pniapni na wysokotci 130 cm3: 
	Gatunek drzewa4: 
	Liczba pni na wysokotci 5 cm4: 
	Obwód pniapni na wysokotci 5 cm4: 
	Liczba pni na wysokotci 130 cm4: 
	Obwód pniapni na wysokotci 130 cm4: 
	Gatunek drzewa5: 
	Liczba pni na wysokotci 5 cm5: 
	Obwód pniapni na wysokotci 5 cm5: 
	Liczba pni na wysokotci 130 cm5: 
	Obwód pniapni na wysokotci 130 cm5: 
	Gatunek drzewa6: 
	Liczba pni na wysokotci 5 cm6: 
	Obwód pniapni na wysokotci 5 cm6: 
	Liczba pni na wysokotci 130 cm6: 
	Obwód pniapni na wysokotci 130 cm6: 
	Gatunek drzewa7: 
	Liczba pni na wysokotci 5 cm7: 
	Obwód pniapni na wysokotci 5 cm7: 
	Liczba pni na wysokotci 130 cm7: 
	Obwód pniapni na wysokotci 130 cm7: 
	Gatunek drzewa8: 
	Liczba pni na wysokotci 5 cm8: 
	Obwód pniapni na wysokotci 5 cm8: 
	Liczba pni na wysokotci 130 cm8: 
	Obwód pniapni na wysokotci 130 cm8: 
	Gatunek drzewa9: 
	Liczba pni na wysokotci 5 cm9: 
	Obwód pniapni na wysokotci 5 cm9: 
	Liczba pni na wysokotci 130 cm9: 
	Obwód pniapni na wysokotci 130 cm9: 
	Gatunek drzewa10: 
	Liczba pni na wysokotci 5 cm10: 
	Obwód pniapni na wysokotci 5 cm10: 
	Liczba pni na wysokotci 130 cm10: 
	Obwód pniapni na wysokotci 130 cm10: 


