…………………………………

………………………………..

(imię i nazwisko)

(miejscowość i data)

…………………………………
…………………………………

Wójt Gminy Dynów

(adres zamieszkania)

………………………………….
(telefon kontaktowy)

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr …………………………...................
położona w miejscowości ………………………………........................................................................
1. Wykaz drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia: (Jeżeli drzewo ma kilka pni należy wpisać obwód
każdego pnia zmierzony na wys. 130 cm od pow. gruntu. Jeżeli drzewo nie posiada pnia należy podać obwód pnia
bezpośrednio poniżej korony drzewa)

Lp.

Gatunek drzewa

Sztuk

Obwód pnia drzewa zmierzony na wys. 130 cm [cm]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lp.

Gatunek krzewu

Wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy [m2]

1
2
3
2. Nieruchomość na której rosną drzewa/krzewy oznaczona jest w rejestrze gruntów jako:
(tereny mieszkaniowe, przemysłowe, rolne, zakrzaczenia, drogi, inna)

……………………………………………

3. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu (uschnięcie, zagrożenie dla budynku np. mieszkalnego,
1

gospodarczego, budowa domu, działalność gospodarcza, inne)

……………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. Usunięcie przedmiotowych drzew lub krzewów JEST / NIE JEST związane z prowadzoną
DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ / DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ ROLNĄ*
5. PRZEWIDUJĘ / NIE PRZEWIDUJĘ* wykonanie nasadzeń zastępczych
6. Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu (Określić ostateczną datę ważności wydanej decyzji,
do której zostaną usunięte drzewa lub krzewy)

………………………………………………………………………………………………………………..
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością, na której rosną
drzewa/krzewy wnioskowane do wycinki, jej granice są mi znane i potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.
..……………………………………………..

(Czytelny podpis wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić
Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Mapa terenu z zaznaczonymi drzewami lub krzewami do usunięcia.
2. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, do wniosku należy dołączyć zgodę jej właściciela lub
wszystkich współwłaścicieli. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego
przez użytkownika wieczystego nieruchomości.
3. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej do wniosku należy dołączyć oświadczenie o
udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.
4. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez pełnomocnika. - 17 zł opłata skarbowa.
5. W przypadku usuwanych drzew w związku z prowadzoną lub planowaną inwestycją do wniosku należy dołączyć
projekt zagospodarowania działki lub terenu, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.
wykonany przez projektanta uprawnionego – określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
6. Projekt planu nasadzeń zastępczych w liczbie nie mniejszej jak liczba usuniętych drzew lub krzewów.
7. 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 2008r. o udostępnieniu 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
8. 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, jeżeli zostało wydane.
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