
             
 Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej 

ul. Długa 144 
34-530 Bukowina Tatrzańska 
Tel. 182077202 
Fax. 182000879 

 
 
 

........................................................................ 
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 

 

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

Telefon: .......................................................... 

 

Bukowina Tatrzańska , ………….201…. r. 

........................................................................ 
(imię i nazwisko posiadacza nieruchomości) 

 

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

Telefon: .......................................................... 

 

Urząd Gminy 

ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska 
  

W N I O S E K  

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 
   

Gatunek drzewa/krzewu:…….………………………………………………………………… 

Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm:  

 - drzewo jednopienne ……….........................cm,  

 - drzewo kilku pienne (należy podać obwód każdego z nich)……………………………………..cm 

 - drzewo nie posiada pnia na wysokości 130 cm (należy podać obwód pnia bezpośrednio poniżej 

korony drzewa) .................................................................................................................................cm 

Wielkość powierzchni krzewów [m2]:……...………………………..………………………………… 

Miejsce usytuowania drzewa/krzewu:……..………………………………………………………….. 

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

Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu: ………………………………………………… 

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

Usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej:    TAK /NIE 

Termin usunięcia: …………………………………………………………………… 

  

  

……………………………………………                                   ……………………………........................... 
(czytelny podpis właściciela nieruchomości*)                                                    (czytelny podpis wnioskodawcy- posiadacza nieruchomości)  

 

* w przypadku, jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem.  

- w przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością wymagane są podpisy współwłaścicieli.  



             
 Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej 

ul. Długa 144 
34-530 Bukowina Tatrzańska 
Tel. 182077202 
Fax. 182000879 

 
 
  

UWAGA do wniosku należy dołączyć:  

1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością,  

2. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia 

budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla 

której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40 i 768) – określające usytuowanie drzewa lub krzewu 

w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub 

projektowanych na tej nieruchomości.  
 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością 

 

 

Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/posiadaczem* działki 

ewidencyjnej nr ………….…., położonej przy ulicy ………………………………………… 

 

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   

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

                                                                                                                                             czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- niewłaściwe skreślić 


