
F1/VI/PP-04      Gietrzwałd, dnia ................................... 
 

........................................................... 
       /imię i nazwisko/ 

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

        /zamieszkały/ 

 

........................................................... 
       /kod/                                          /poczta/ 

……………………………………… 

                                / nr telefonu/ 

       Do 

       Wójta Gminy Gietrzwałd 

 

Wnioskuję o zezwolenie na wycięcie ......................  sztuk drzew, należących do 

gatunku ......................................................................................... , których obwód pnia 

mierzonego na wysokości 130 cm wynosi ......................................................................... i/lub  

..........................  krzewów z gatunku ......................................................... . 

Drzewa i/lub krzewy rosną na nieruchomości oznaczonej numerem działki 

............................ , położonej w ............................................. gmina Gietrzwałd. 

Powyższa nieruchomość stanowi własność ..................................................................... 

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

Tytuł prawny do władania nieruchomością : własność, dzierżawa, użytkownik 

wieczysty, najemca, samoistny posiadacz, inny .................................... . Jeżeli posiadacz 

nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.  

Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew ……………………………. 

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

Przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzewa i/lub krzewu .................................. 

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

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

UWAGA ! Do wniosku należy dołączyć rysunek lub mapę określająca usytuowanie drzewa lub 
krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na 
tej nieruchomości.  

 

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

        *podpis wnioskodawcy 

* Jeżeli działka stanowi współwłasność kilku osób wniosek  o wycięcie drzew musi być podpisany przez 

wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości. Jeżeli p osiadacz nieruchomości nie jest jej 

właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. 



 
 

F2/VI/PP-04 
Gietrzwałd, dnia ................................... 

 

........................................................... 
       /imię i nazwisko/ 

 

........................................................... 
        /zamieszkały/ 

 

........................................................... 
       /kod/                                          /poczta/ 

……………………………………… 

                                / nr telefonu/ 

       Do 

       Wójta Gminy Gietrzwałd 

 

Wnioskuję o zezwolenie na wycięcie ......................  m2 krzewów, należących                  

do gatunku ......................................................................................... Krzewy rosną                        

na nieruchomości oznaczonej numerem działki …………………., położonej                                 

w ............................................. gmina Gietrzwałd. 

Powyższa nieruchomość stanowi własność ..................................................................... 

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

Tytuł prawny do władania nieruchomością : własność, dzierżawa, użytkownik 

wieczysty, najemca, samoistny posiadacz, inny .................................... . Jeżeli posiadacz 

nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.  

Przeznaczenie terenu, na którym rosną krzewy ………………………………………... 

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

Przyczyna i termin zamierzonego usunięcia krzewów …………. .................................. 

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

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

 

UWAGA ! Do wniosku należy dołączyć rysunek lub mapę określająca usytuowanie krzewu w 
stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej 
nieruchomości.  

 

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

        *podpis wnioskodawcy 

* Jeżeli działka stanowi współwłasność kilku osób wniosek   o wycięcie drzew musi być podpisany przez 

wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej 

właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. 



 

 

 


