Wnioskodawca:

……………………….....…, dnia ....................

..................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej

lub nazwa właściciela urządzeń , o których mowa w art. 49 § Kodeksu cywilnego)

..................................................................................
(adres, ewentualnie: tel. kontaktowy, adres e-mail)

Właściciel nieruchomości (jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem):
...................................................................................
(imię i nazwisko, lub nazwa jednostki organizacyjnej)

...................................................................................
(adres, ewentualnie: tel. kontaktowy)

Starosta Kolbuszowski
ul. 11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa

WNIOSEK
O wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Zgodnie z art. 90 ust. 1 w związku z art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, art. 83b ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.
2134 ze zm.) zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów*
rosnących na nieruchomości położonej w
...........................................................,

...............................................,
działka

nr.........................,

przy

ul.
obręb

geodezyjny............................
1) Oświadczam,

że

posiadam

tytuł

prawny

do

władania

nieruchomością

(własność gminy, umowa dzierżawy, trwały zarząd, inny tytuł prawny) lub
oświadczam, że posiadam prawo własności urządzeń, o których mowa
w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego....................................................................................
…………………………………………………………………………………………..

2) Oświadczam, że prowadzę/nie prowadzę działalność (ci) gospodarczą (ej), a usunięcie
drzew/krzewów jest/nie jest z nią związane.*
3) Nazwa gatunku drzew/krzewów wraz z obwodem drzewa lub powierzchnią pokrytą
krzewem.
Obwód pnia 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.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

L.p.

Gatunek
drzewa lub krzewu

Obwód pnia drzewa
mierzony na wysokości
130 cm/
wielkość powierzchni,
z której zostanie usunięty
krzew

Przyczyny usunięcia
drzewa lub krzewu

Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew w (m2 ):…………………..
.....................................................................................................................................
4) Przyczynę zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu:
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
5) Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
……………………………………………………………………………………….
…...…………………………………………………………………………………
Świadom odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 Kodeksu karnego ( Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 ze zm.) za składanie fałszywych zeznań, których wymiar przewiduje karę do 3 lat
pozbawienia wolności: oświadczam, że dane zamieszczone powyżej są prawdziwe.

...................................................................
(podpis wnioskodawcy)

* - niepotrzebne skreślić
Załączniki:
1. Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzew, jeżeli jest wymagana.
2. Rysunek lub 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
1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu
w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub
projektowanych na tej nieruchomości.
3. 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.
4.

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 udostępnianiu
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.

5.

Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania
pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub
krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub
pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami będącymi przedmiotem
zezwolenia. Nie dotyczy to inwestycji liniowych celu publicznego

