……………………….. dnia ……………..
(miejscowość)

(data)

Burmistrz Miasta Miasteczko Śl.
Rynek 8
42-610 Miasteczko Śl.

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW*
Na podstawie art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 55 ze zm.) wnoszę o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów*.

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwa siedziba wszystkich posiadaczy i właścicieli
nieruchomości, (nr telefonu):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Drzewa/krzewy* do usunięcia:
Lp.

Nazwa gatunkowa
drzewa/krzewu

Miejsce
usunięcia
drzewa/krzewu
(nr działki
ewidencyjnej)

Obwód pnia mierzony w [cm] na wysokości 130 cm,
w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: posiada
kilka pni – obwód każdego pnia, nie posiada pnia –
obwód pnia bezpośrednio poniżej korony/
Powierzchnia krzewów w [m2]

1
2
3
4
5
6
7
3.Przyczyny zamierzonego
usunięcia ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................

4. Termin usunięcia drzew/krzewów*: .......................................................................................

5. Informuję, że drzewa/krzewy* są nie są (właściwe zakreślić) usuwane na cele związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
6. Rysunek, mapa 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 Prawa Budowlane) – określające
usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
projekt zagospodarowania należy dołączyć w przypadku inwestycji
(miejsce na rysunek)

Załącznik:
o

o

o
o

Jeżeli planowane są nasadzenia zastępcze, do wniosku należy dołączyć projekt planu nasadzeń,
wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o
liczbie (nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia
usuwanych krzewów), gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie
ich wykonania.
Jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości z której
zamierza usunąć drzewa lub krzewy, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę jej właściciela na
usunięcie drzew lub krzewów. Z obowiązku przedłożenia zgody właścicielskiej zwolnione są
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe w których właściciele lokali powierzyli zarząd
nieruchomością wspólną zarządowi oraz zarządcy nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
a także posiadacze nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Jeżeli usunięcie drzew lub krzewów związane jest z inwestycją wymagającą decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia, do wniosku należy dołączyć ww. decyzję.
Jeżeli zostało wydane zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające
zakazom, do wniosku należy dołączyć ww. zezwolenie.

o

Oświadczenie o udostepnieniu informacji (dotyczy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych).

o

Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń o których mowa w art. 49§ 1 KC.

o

Inne ……………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić

………………………………………………….
(podpisy posiadacza nieruchomości)

