Włoszakowice, dnia ..............................................
............................................................................
imię i nazwisko wnioskodawcy / nazwa firmy
............................................................................
.........................................................................…
adres / siedziba
............................................................................
numer telefonu

Wójt Gminy Włoszakowice
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wnoszę o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzew i/lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości położonej w miejscowości …...................................................
przy ulicy ….........................................nr….............., na działce nr ....................... obręb .........................:...........................
1. Gatunek, ilość i obwód pnia drzewa wnioskowanego do usunięcia, zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni
ziemi (1)
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
2. Gatunek i powierzchnia zajęta przez krzew wnioskowany do usunięcia (w m2):
….......................................................................................................................................................…...................................
..................................................................................................................................................................................................
3. Przyczyna zamierzonego usunięcia: ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
4. Planowany termin wycinki : .....................................................................................

5. Usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej: (2)
TAK – 

NIE – 

Świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że występując w charakterze
wnioskodawcy w niniejszej sprawie, posiadam następujący tytuł prawny (3):
…………………………………………………………………………………………………………..................................
do władania nieruchomością, na której rosną drzewa i/lub krzewy stanowiące przedmiot wniosku.
Do wniosku załączam:
 zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzew i/lub krzewów (4)
 rysunek lub mapę określającą usytuowanie danego drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów
budowlanych istniejących lub projektowanych (5) na tej nieruchomości
 oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (6)
 projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew lub krzewów, o ile są planowane (rysunek, mapa lub
projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz
miejscu i planowanym terminie ich wykonania)
 inne: ……...…………………………………………………………………………………..............................................

................................................................
podpis wnioskodawcy (7)

Wyjaśnienia:
(1)
Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

•
•

posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

•
•
•

użytkownika wieczystego,

•
•

zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,

nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.
Zezwolenia nie wymagają drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm – w przypadku topoli,
wierzb, klonu jesionolistnego lub klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zezwolenia nie wymagają krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2.
Zezwolenia nie wymagają drzewa i krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
(2)
Należy znakiem  zaznaczyć właściwe pole wyboru.
(3)
Tytuł prawny posiadania nieruchomości wynikać może np. z prawa własności/współwłasności, użytkowania
wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu i in.
(4)
Załącznik nie jest wymagany, w przypadku wniosku składanego przez:
spółdzielnię mieszkaniową,
wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi,
zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
W przypadku, gdy wycinka związana jest z realizacją inwestycji, dla której wymagany jest projekt zagospodarowania
działki lub terenu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, do wniosku dołączyć należy ww. projekt,
sporządzony przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane;
(6)
Załącznik wymagany w przypadku wniosku składanego przez spółdzielnię mieszkaniową lub zarząd wspólnoty
mieszkaniowej.
(7)
W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, wniosek winni podpisać wszyscy współwłaściciele.
(5)

