
 

Nr. sprawy                                                                                          ......................................................... 

                                                                                                                  miejscowość, data 

     WNIOSEK O WYDANIE 

ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW ROSNĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LINII 

KOLEJOWYCH 

 

Na podstawie art. 56 ust.1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2117z późn. zm), § 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., w sprawie 

wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów 

ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu 

urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżonych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1227). 

 

Wnioskodawca:…………………………………………………………………………....................…………… 

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

Adres: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefon(y) . ............................................... ............................................... fax.............................................. 

WŁAŚCICIEL(E) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY: 

Nazwa i adres właściciela nieruchomości 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1. Oznaczenie terenu na którym rosną drzewa lub krzewy oraz oznaczenie ich gatunku/ów 

oraz obwodu/ów pni mierzonego na wysokości 130 cm od szyi korzeniowej  (cm), 

w przypadku krzewów (m²): 

Lp. Gatunek Liczba  

sztuk drzew/ 

krzewów 

Obwód/y pnia Lokalizacja: obręb 

ewidencyjny/ działka 

ewidencyjna 

1     



2     

3     

4     

2. Teren, na którym rosną drzewa lub krzewy przeznaczony jest pod:  
(wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów) 

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

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

4. Przyczyną usunięcia drzew lub krzewów jest: 

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

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

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

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

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

5. Usunięcie w/w drzew lub krzewów nastąpi w terminie: 

............................................................................ 
(określić datę) 

6. Przesadzenie lub posadzenie nowych drzew lub krzewów nastąpi w terminie:  

Obręb:………………………………………;nr działki…………………………………. 

Obręb:………………………………………;nr działki…………………………………. 

Obręb:………………………………………;nr działki…………………………………. 

...................................................... ...................................................... 
(określić datę) 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

1. Tytuł prawny władania nieruchomością (wymienić jaki): 

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

2. Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) w przypadku, gdy posiadacz działki nie jest 
właścicielem terenu, ani jego wieczystym użytkownikiem. 
3. Aktualna kopia z mapy ewidencyjnej (pozyskana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Lubaczowie) określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości  
i obiektów budowlanych istniejących lub budowlanych na tej nieruchomości. 
5. Dokument zawierający podpisy wszystkich współwłaścicieli terenu lub pełnomocnictwo do ich reprezentowania (oryginał lub 
kserokopia) w przypadku, gdy teren stanowi współwłasność. 

 

 


