miejscowość ……………………dnia………..…………

..........................................................
Imię /Imiona/ i Nazwisko

...........................................................
adres

tel .............................................

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie ……. szt. drzewa/drzew lub …… szt. krzewu/ów
z działki ewidencyjnej nr....................................................................................................................,położonej w miejscowości
…..................................................................................................................................................................................................
1. Oświadczam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.), że posiadam tytuł prawny do władania działką/ami ewidencyjną/ymi nr…………..
…………………………………… położoną/ymi w miejscowości ………………………………………………….., tj. jestem
jej/ich właścicielem/ współwłaścicielem/posiadaczem /zaznaczyć właściwe/
2. Podaję gatunek/gatunki drzewa/drzew lub krzewu/ów przeznaczonych do usunięcia.
Zamierzam łącznie wyciąć ...........................................................szt. drzewa/drzew:
Gatunku ..............................................szt...........o obwodzie pnia……………….. …………. …………mierz. na wys.130 cm
Gatunku .............................................szt............o obwodzie pnia ........................... ……………………mierz. na wys.130 cm
Gatunku .............................................szt.............o obwodzie pnia ..................... ………………………mierz. na wys.130 cm
Gatunku ………………………….. szt……….o obwodzie pnia…………………………………….. mierz. na wys.130 cm
Zamierzam wyciąć krzew/krzewy gatunku ……………………………………………………….. z terenu obejmującego
powierzchnię …….. m2.
3.Oświadczam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.), że granice działki/ek są mi znane. Drzewo/drzewa/krzewy zostaną wycięte wyłącznie
na własnym gruncie tak, aby nie naruszyć własności innych osób.
4.Drzewo/drzewa lub krzew/y zostaną usunięte w terminie do dnia …………………………………………….
5. Przyczyną usunięcia drzewa/drzew lub krzewu/ów jest:
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Usunięcie drzewa/drzew/ krzewu/krzewów jest
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

TAK

NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy wskazać rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
7. Posiadam projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewu: TAK

NIE

8. Posiadam decyzję o środowiskowych uwarunkowań albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji
przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar NATURA 2000
TAK
NIE

9. Posiadam zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 i art.
52 ustawy z dnia …………….. o …………….. (tj. …………..)
TAK
NIE
Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 k.k.
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

…………………………………………………………………...
podpis właściciela / jeżeli działka stanowi
współwłasność podpis obu właścicieli/
Do podania należy dołączyć :
- zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa/drzew/krzewu/krzewów – w przypadku posiadania nieruchomości;
- kserokopię mapy / zaznaczyć na mapie drzewo/drzewa do usunięcia/;
- wypis z rejestru gruntów lub ksero dokumentu własności
Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r
o opłacie skarbowej /Dz.U. 2016r poz.1827 ze zm./.

Czas na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji – do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
Bez zezwolenia zgodnie z art. 83f ust.1- ustawy o ochrony przyrody można usuwać:
1. Drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a/. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b/. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c/. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2. Drzewa i krzewy owocowe
3. Krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m 2

