(adres)

........................................................................
(kod pocztowy i miejscowość)

........................................................................
(nr telefonu kontaktowego)

Burmistrz Miasta i Gminy
w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
Zwracam się o wydanie zezwolenia na usunięcie niżej wymienionych drzew/krzewów rosnących na
terenie nieruchomości położonej w. ......................................................................................................
….…………………………................. (nr działki ewidencyjnej ................., obręb ..............................):
Lp.

Gatunek drzewa / krzewu

Obwody pni
drzewa [cm]#
lub powierzchnia
krzewów [m2]##

Nr
Uwagi: np. stan drzewa - drzewo
działki uschnięte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
# Należy wpisać obwód pnia drzewa zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. Jeżeli drzewo rozwidla się
na wysokości poniżej 130 cm, Każdy pień należy zmierzyć odrębnie. Jeżeli drzewo nie posiada pnia na tej wysokości, to
należy podąć obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.
## Należy podać powierzchnię rzutu poziomego korony krzewu.

Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew/krzewów ...............................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Termin zamierzonego usunięcia drzew/krzewów ....................................................................................
Do wniosku załączam*:
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
2. Dane właściciela/właścicieli nieruchomości: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę.
3. Zgodę właściciela nieruchomości.

4. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu
cywilnego.
5. Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.
6. Oświadczenie, że spółdzielnia 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 o
zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzewa lub
krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag.
7. Oświadczenie, że zarząd wspólnoty mieszkaniowej poinformował, w sposób zwyczajowo przyjęty
wszystkich członków wspólnoty o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie
przedmiotowych drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie
uwag.
8. Rysunek określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości
i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
9. 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.
10. Projekt planu 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.
11. Projekt planu 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.
12. 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.
13. Zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych,
jeżeli zostało wydane.

...................................................
(podpis wnioskodawcy)
* Niepotrzebne skreślić.

WŁAŚCIWE WYPEŁNIĆ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczam***, że jestem / nie jestem* właścicielem nieruchomości, na której rosną
drzewa/krzewy wnioskowane do usunięcia. (W przypadku innego tytułu prawnego niż własność, np.
dzierżawy nieruchomości, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela**).
........................................................
(podpis wnioskodawcy)
* Niepotrzebne skreślić.
** W wypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością wymagane są również podpisy współwłaścicieli.
*** Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Należy wypełnić tyko
oświadczenia dotyczące wnioskodawcy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczam***, że prowadzę/nie prowadzę* działalności gospodarczej. Usunięcie
wnioskowanych drzew/krzewów wynika/nie wynika* z celów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
...................................................
(podpis wnioskodawcy)
* Niepotrzebne skreślić.
*** Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Należy wypełnić tyko
oświadczenia dotyczące wnioskodawcy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczam***, że
przedsiębiorstwo:……………………………………………………………
jest właścicielem urządzeń ………………………………………………………. - tj. urządzeń, o
których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz.
121, ze zm.), zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. ...........................................................
nr ................................. w m. ………………………….., gm. …………………………… (nr działki
ewidencyjnej ................., obręb ..............................):
...................................................
(podpis wnioskodawcy)
*** Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Należy wypełnić tyko
oświadczenia dotyczące wnioskodawcy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczam***, że spółdzielnia: ………………………………………………………………….
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 o zamiarze złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzewa/drzew* lub krzewu/krzewów*, wyznaczając co
najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag.
Ogłoszenia wywieszono (podać miejsca): ……………………………………………………………..
w terminie od …………… do ……… umożliwiając wnoszenie uwag i wniosków w terminie od
…………………… do ……………………………****
........................................................
(podpis wnioskodawcy)
* Niepotrzebne skreślić.
*** Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Należy wypełnić tyko
oświadczenia dotyczące wnioskodawcy.
****Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczam*, że zarząd wspólnoty mieszkaniowej: ……………………………………………….
poinformował, w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków wspólnoty o zamiarze złożenia
wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzewa/drzew* lub krzewu/krzewów*,
wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag.
Ogłoszenia wywieszono (podać miejsca): ……………………………………………………………..
w terminie od …………… do …………… umożliwiając wnoszenie uwag i wniosków w terminie od
…………………… do ……………………………****
........................................................
(podpis wnioskodawcy)
* Niepotrzebne skreślić.
*** Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Należy wypełnić tyko
oświadczenia dotyczące wnioskodawcy.
****Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rysunek/ mapa
określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i
obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

Legenda:
- wnioskowane do wycinki drzewa/krzewy
Sporządził rysunek/mapę:
……………………....................................................
(podpis)

