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WÓJT GMINY REPKI
UL. PARKOWA 7
08-307 REPKI

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
Podstawa prawna: Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. , poz. 2134.)

WNIOSKODAWCA: .............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres właściciela/i lub posiadacza nieruchomości albo nazwa właściciela urządzeń,
o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego ubiegającego się o zezwolenie, tel. kontaktowy)

OZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY:
Teren położony w miejscowości ..........………………………………….……..…………………………………...................
obejmujący nieruchomość/nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działka/i nr:..................................................

Oświadczam, iż posiadam:
tytuł prawny do władania powyższą nieruchomością
prawo własności urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli drzewo lub krzew
zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń
Jednocześnie oświadczam, że niżej wymienione drzewa/krzewy pochodzą z zadrzewień stanowiących moją własność
oraz że znane mi są granice działki na której one rosną.
…...........................................................
(czytelny podpis)

OZNACZENIE DRZEW LUB KRZEWÓW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA :
zezwolenie nie jest wymagane dla:
2
1. krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m
2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i
doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego,
b) 65 cm kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4. drzew, lub krzewów, które rosną na nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
5. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

drzewa niżej podanych gatunków o obwodach pni zmierzonych na wysokości 130 cm od ziemi:
Gatunek
Szt.
Obwód w cm
1.
2.
(w przypadku większej ilości drzew można dodać wiersze w tabeli lub dołączyć dane dotyczące drzew jako załącznik)

krzewy niżej podanych gatunków:
Gatunek
1.

Powierzchnia w m2

PRZYCZYNA USUNIĘCIA DRZEW lub KREWÓW:
…..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

WSKAZANIE CZY USUNIĘCIE WYNIKA Z CELU ZWIĄZANEGO Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

TAK

NIE

USUNIĘCIE W/W DRZEW LUB KRZEWÓW NASTĄPI W TERMINIE DO : ..........................................................
(określić datę)

ZAŁĄCZNIK WYMAGANY W KAŻDYM PRZYPADKU:
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;
ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE (zaznaczyć dołączone):
Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem
wieczystym;
Oświadczenie o udostępnieniu informacji gdy z wnioskiem występuje wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa;
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;
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;
Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające 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 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane;
..............................................................................................................................................
Oświadczenia, o których mowa w niniejszym wniosku, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Wnioskowane do usunięcia drzewa/krzewy wymagają uzyskania zezwolenia, dlatego proszę o
jego wydanie.

....................................................
podpis wnioskodawcy

