.....................................................

Data, ...........................................

.....................................................
.....................................................
nr telefonu ……….……………..
rodzaj wnioskodawcy: podmiot będący przedsiębiorcą lub osobą prawną
………………………………….
tytuł prawny do nieruchomości
Wójt Gminy Gomunice

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie:
1. Wnioskowane do wycinki ٭drzewa/krzewy to:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(podać gatunek - nazwa dwuczłonowa każdego drzewa/krzewu oraz: w przypadku drzew ilość sztuk, obwód każdego z drzew mierzony na wysokości 130cm - jeśli na tej
wysokości znajduje się kilka pni obwód każdego z nich, a jeśli drzewo nie posiada na tej
wysokości pnia obwód bezpośrednio poniżej korony, - w przypadku krzewów
powierzchnię, z której zostaną usunięte).
…..……………………………………………………………………………………………….
(numer geodezyjny działki, obręb, miejscowość, przeznaczenie terenu w planie
zagospodarowania przestrzennego)
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………….
(przyczyna, cel usunięcia)
…………………………………………………………………………………………………..
(termin końcowy do którego mają zostać usunięte drzewa lub krzewu)
Czy drzewo/a lub krzew/y rośnie/ą w granicy? ………………..
………............................................
Wypełnić stronę na odwrocie

czytelny podpis wnioskodawcy/-ów

Termin załatwienia sprawy - 21 dni od chwili złożenia wniosku.

Oświadczenia:
Ja niżej podpisany(-a) uprzedzony (-a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu
karnego za składanie fałszywych zeznań: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”
oświadczam, że:
posiadam prawo do dysponowania nieruchomością z której ma zostać usunięte drzewo/a
(krzew/y) objęte treścią niniejszego wniosku

……….……………..…………………………….
czytelny podpis wnioskodawcy/-ów

przy usuwaniu drzew/a (krzewu/ów) objętych wnioskiem, zostaną zachowane warunki
bezpieczeństwa dla osób i mienia, a w przypadku zaistnienia szkody, jestem świadom
ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach określonych w kodeksie
cywilnym
……….……………..…………………………….
czytelny podpis wnioskodawcy/-ów

stosunki graniczne nieruchomości z której mają zostać usunięte drzewo/a (krzew/y)
są uregulowane,

nie są uregulowane

oraz że

toczy się,

nie toczy się

postępowanie ich dotyczące
……………………………………………………….
czytelny podpis wnioskodawcy/-ów

na

nieruchomości

z

której

mają

zostać

usunięte

drzewa

(krzewy)

występują,

nie występują mogące być objęte ochroną gatunki zwierząt, roślin i grzybów, a usunięcie
drzew (krzewów) wpłynie,

nie wpłynie w istotny sposób na środowisko przyrodnicze

………………………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy/-ów

Wymagane załączniki:
1. Rysunek (podpisany przez właściciela), mapa lub 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 1994r. Prawo budowlane) określający usytuowanie drzewa lub krzewu w
stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub
projektowanych na tej nieruchomości.

2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub
oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49§1
Kodeksu cywilnego (do wypełnienia poniżej).
3. Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wycinkę lub sąsiada w
przypadku drzewa rosnącego w granicy działek (np. w postaci podpisu na wniosku),
Powyższa zgoda nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
a. spółdzielnię mieszkaniową
b. wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością
wspólną zarządowi zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali
c. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
d. użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym, niebędących podmiotami o których mowa w pkt. 2a - 2c (art. 83 ust. 3 ustawy o
ochronie przyrody)
4. Oświadczenie o udostępnieniu informacji o której mowa w art. 83 ust. 4 (w przypadku
spółdzielni i wspólnot).
5. Projekt planu:
- nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie
mniejszej niż usuwane, stanowiących kompensację przyrodniczą
- jeżeli jest planowane - przesadzenia drzewa lub krzewu (wykonany w formie rysunku, mapy
lub projektu zagospodarowania działki lub terenu) oraz informację o liczbie, gatunku lub
odmianie drzew i krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
5. 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 jest wymagane ich uzyskanie zgodnie z
ustawą z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
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.
6. 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.
7. Zakaz usuwania gniazd ptasich nie dotyczy terminu od 16 października do końca
lutego.
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie
o posiadanym prawie własności urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego:

 niewłaściwe skreślić

