Zarejestrowano:

Burmistrz Miasta Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

………………………………………
miejscowość, data

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
Podstawa prawna art. 83 oraz art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 142 z późn. zm.).
WNIOSKODAWCA (posiadacz nieruchomości/właściciel*) *- właściwe zakreślić.
Imię i nazwisko lub nazwa firmy ……………………………………………………………………………...………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………...…………………………………………......…………
Telefon ………………………………………………………...………………………………………………………..
PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony - do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo oraz uiścić opłatę

w wysokości 17 zł. za ww. pełnomocnictwo)
Imię i nazwisko lub nazwa firmy ……………………………………………………………………………...………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………...…………………………………………......…………
Telefon ………………………………………………………...………………………………………………………..
OŚWIADCZENIE (*- niewłaściwe skreślić)
Oświadczam, że jako wnioskodawca:
- jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą TAK/NIE*
i ubiegam się o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
TAK/NIE*
- posiadam tytuł prawny władania nieruchomością (zaznaczyć jaki – własność/współwłasność/użytkowanie
wieczyste)
Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.) za składanie fałszywych zeznań, na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

…........................................................................
podpis Wnioskodawcy
DOTYCZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ORAZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ (*- niewłaściwe
skreślić)
Oświadczam, że spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa* poinformowała 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 (w przypadku spółdzielni),
członków wspólnoty (w przypadku wspólnoty mieszkaniowej),
o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej
30-dniowy termin na zgłaszanie uwag.
Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.) za składanie fałszywych zeznań, na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

…........................................................................
podpis Wnioskodawcy

OZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY
Teren położony w ………………………………..…..… przy ul. ………………………………………..….……….…..
Obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ew. nr ………………….. obręb …….……..
PRZYCZYNA USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW
(Podać przyczynę)
……………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
OZNACZENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA
Dla każdego drzewa należy podać obwód pnia zmierzony na wysokości 130 cm od poziomu gruntu. Jeżeli drzewo
ma kilka pni należy wpisać obwód każdego pnia zmierzony na wys. 130 cm od poziomu gruntu. Jeśli drzewo
na wysokości 130 cm nie posiada pnia, należy zmierzyć obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. W razie
zamiaru wycięcia/przesadzenia większej ilości drzew ich wykaz należy sporządzić w postaci osobnego załącznika
do wniosku.
Lp. Gatunek
Ob. pnia Lp. Gatunek
Ob. pnia

Razem ……. sztuk drzew wyżej podanych gatunków
OZNACZENIE KRZEWÓW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA
W razie zamiaru wycięcia/przesadzenia większej ilości krzewów ich wykaz należy sporządzić w postaci osobnego
załącznika do wniosku.
Lp. Gatunek
pow. w m2 Lp. Gatunek
pow. w m2

Razem …….…. sztuk krzewów zajmujących łącznie powierzchnię ………..…m2 wyżej podanych gatunków.
TERMIN USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW (Określić przybliżoną datę usunięcia drzew lub krzewów)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
NASADZENIA ZASTĘPCZE (*- niewłaściwe skreślić)
Oświadczam, że dokonam/nie dokonam* nasadzeń zastępczych stanowiących kompensację przyrodniczą za usunięcie
drzew/a lub krzewu/ów. Nasadzenia zastępcze dokonam na terenie:
- działki, z której usuwam drzewo/a lub krzew/y*,
- działki stanowiącej teren publiczny*.
- inny teren (należy wskazać) …………………………………………..
Zgodnie z art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody - wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione
od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu.

…........................................................................
podpis Wnioskodawcy

…........................................................................
podpis Wnioskodawcy

Załączniki:
1.

Pisemna zgoda właściciela na usunięcie wymienionych we wniosku drzew lub krzewów w przypadku gdy
posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem (zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana
w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego, spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę
mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi zgodnie
z Ustawą o własności lokali, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa).

2.

Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność.

3.

Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

4.

W przypadku zamiaru wycięcia/przesadzenia większej ilości drzew/krzewów, ich wykaz należy sporządzić
w postaci osobnego załącznika.

5.

W przypadku wnioskowanego usunięcia drzew lub krzewów z przyczyn wynikających z planowanych
inwestycji budowlanych – kopia ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej
pozwolenia na budowę wraz z projektem zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik do ww. decyzji
– jeśli została wydana i/lub potwierdzenie dokonania zgłoszenia robót – jeśli dokonano zgłoszenia.

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 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.

7.

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 usuwanie drzewa lub krzewu w rozumieniu art. 3 pkt 8
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeśli 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.

8.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli była wydana.

9.

Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności polegając zakazom określonym w art. 51
ust. 1 pkt 1 – 4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13, i 15 Ustawie o ochronie przyrody, jeżeli
zostało wydane.

10. W przypadku gdy wnioskodawca występuje w imieniu firmy załącza kopię wypisu z KRS lub kopię
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej kopię
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników).

