
      Milanówek, dnia ...................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
(imi ę i nazwisko posiadacza* nieruchomo ści) 

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

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

..................................................... 
(adres zamieszkania, nr telefonu )  

     
     Burmistrz Miasta Milanówka 
     

 
W N I O S E K 

w sprawie wydania zezwolenia na usuni ęcie drzew/krzewów* 
 

1. Dane ewidencyjno-adresowe nieruchomości, na której rosną drzewa/krzewy*. 
 Miejscowość: Milanówek 
 Ulica:........................................................................... nr .................................. 
 Nr ewidencyjny działki:................................., obręb: ........................................ 
 

2. Gatunki i obwody (pierśnica) pni drzew, wnioskowanych do usunięcia, 
mierzonych na wysokości 130 cm od podstawy: 

L. p. Gatunek drzewa Obwód pnia  
na wys. 130 cm  

od podstawy (w cm) 

Uwagi  
(np. stan 

zdrowotny) 
    

    

    

    

    

 
3. Gatunek krzewów, wnioskowanych do usunięcia wraz z obszarem 

powierzchni zakrzewionej: 
L. p. Gatunek krzewów Powierzchnia 

zakrzewiona (w m2) 
Uwagi 

    

    

 
4. Termin planowanego usunięcia drzew/krzewów*:............................................. 
5. Przeznaczenie terenu na którym rosną drzewa/krzewy (zaznaczyć obok 

znakiem „X”): 

Budowlana  Leśna  Rolna  



Określenie przyczyny (powodu) planowanego usunięcia ww. drzew/krzewów*:  
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 

 
6. Załączniki - dokumenty niezb ędne w post ępowaniu:  

• Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu 
w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 
istniejących lub budowanych na  nieruchomości. 

• Tytuł prawny władania nieruchomością: kopia wypisu z rejestru 
gruntów, odpisu z księgi wieczystej; 

• Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku 
dołącza się zgodę jej właściciela (tytuł prawny władania 
nieruchomością); 

• Ksero decyzji zezwalającej na budowę, poprzedzonej opinią 
lokalizacyjną, w przypadku kolizji z projektowanym obiektem 
budowlanym. 

Podstawa prawna: art. 75 ustawy z dnia 14.06.1960r. kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267). 

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

        /podpis wnioskodawcy/ 
 
* niepotrzebne skreślić        

 
UWAGA !  

1. Na wniosku o wycięcie drzew (drzewa) lub krzewów rosnących 
na granicy 2 posesji wymagane jest wystąpienie właścicieli obydwu 
posesji (działek); 

2. W przypadku drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków oraz na terenie zespołu urbanistyczno-
krajobrazowego (strefa ochrony konserwatorskiej ) wpisanego 
do rejestru zabytków w dniu 01.01.1988 r. pod numerem 1319 - 
wniosek należy kierować do Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, 
00-373 Warszawa; 

3. W przypadku drzew rosnących na terenie działek le śnych  - wniosek 
należy kierować do Starostwa Powiatu Grodziskiego, 
ul. Ko ściuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki; 

4. W przypadku drzew rosnących:  
• w pasach drogowych, 
• w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych, 
• w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych, 
• w zasobach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
• na terenach należących do Parafii (np. teren cmentarza), 

wniosek należy kierować do Zarządców tych terenów. 


