dnia……………..20……r.
Imię i Nazwisko / Nazwa

………………………………
Adres do korespondencji

……………………………..
……………………………..
Nr telefonu: …………………………..

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB
KRZEWU

Na podstawie art. 83 i 83 b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z
2018 r. poz. 142) zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew,
krzewów z nieruchomości położonej w miejscowości…...………….……….
przy ulicy…………..……….gmina……………………. nr ew: dz……...………… obręb……
1.Posiadaczem w/w wymienionej nieruchomości jest………………………………………….
adres/siedziba……………………………………………………………………………………
2.Właścicielem w/w nieruchomości / urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 k.c.
(właściwe należy podkreślić)

jest………………………………………………………............................................................
adres/siedziba……………………………………………………………………………………
3.Nazwa gatunku drzewa lub krzewu ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
4. Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej
wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
lp (nr na
szkicu)

gatunek

obwód

Wielkość powierzchni , z której zostanie usunięty krzew wynosi………………m²

5. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
6*.Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu do dnia………………………………
7. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że usunięcie drzew lub krzewów wynika / nie wynika z
celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
(właściwe należy podkreślić)

…………………………………………
Podpis właściciela
(jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność
podpisy wszystkich właścicieli)
Do wniosku załączam:
1.Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności
urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.
2. Zgodę właściciela nieruchomości – jeśli jest wymagana.
3. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.
4. 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 1994r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i
obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
5.Projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych
drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za
usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz
informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
6. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji
przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego
wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie
uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny
oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.
* termin podany w punkcie 6 jest jednocześnie terminem do kiedy będzie ważna decyzja na usunięcie drzew i
krzewów.
POUCZENIE:
Na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody – Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo
przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące
członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej –
członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co
najmniej 30- dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od
upływu terminu na zgłaszanie uwag.
Na podstawie art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. – kompensacja przyrodnicza
rozumie się zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie,
zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie
skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód
dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych.
Na podstawie art. 83c ust 1 w przypadku stwierdzenia występowania gatunków chronionych – organ właściwy do wydania
zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich
obrębie gatunków chronionych.

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Ja, niżej podpisany(a)

1)

1).......................................................................................................................................................................................................................................................

2).......................................................................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby (osób) ubiegającej (ubiegających) się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów albo
osoby (osób) umocowanej (umocowanych) do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów)

legitymujący(a) się
1).......................................................................................................................................................................................................................................................

2).......................................................................................................................................................................................................................................................

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

urodzony(a)
1).......................................................................................................................................................................................................................................................

2).......................................................................................................................................................................................................................................................

(data)

w
1).......................................................................................................................................................................................................................................................

2).......................................................................................................................................................................................................................................................
.(miejsce)

zamieszkały(a)
1).......................................................................................................................................................................................................................................................

2).......................................................................................................................................................................................................................................................

(dokładny adres)

Oświadczam(y), że posiadam(y) prawo władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków
jako
działka(i)
nr
.....................................................................................
KW……………………. w miejscowości…………………………………………………………………………
przy ulicy ................................................................................................................., wynikające z
2)
tytułu :
1) własności,
2) współwłasności
3)użytkowania wieczystego
4) trwałego zarządu
5) ograniczonego prawa rzeczowego
6) stosunku zobowiązaniowego,
7)................................................................................................................................................................
(inne)

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych zamieszczonych powyżej.

....................................................
(miejscowość, data)

………..……………………………………………….
(czytelny podpis(y)

________
1)

2)

Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich
dane.
Właściwy tytuł należy podkreślić.

