
miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres /nazwa i siedziba posiadacza i
właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o

których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

WÓJT GMINY DUSZNIKI
ul. Sportowa 1

64-550 Duszniki

1. Imię, nazwisko i adres /nazwę i siedzibę  właściciela nieruchomości (wpisać jeżeli posiadacz
nieruchomości, wskazany powyżej, nie jest jej właścicielem)

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

2. Nazwa gatunku drzewa oraz obwód pnia  każdego drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku
gdy na tej wysokości drzewo: a)  posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni, b)  nie posiada pnia - obwód
pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

3. Nazwa gatunku krzewu oraz wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew

4. Miejsce zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów (obręb oraz numer działki ewidencyjnej)

5. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów

6. Termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów
7. Rysunek określające usytuowanie drzew lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów
budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości (nie wymagany w przypadku
załączenia mapy lub projektu wskazanego w złączniku nr 2)



Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Opłata skarbowa - nie podlega

9. Projekt planu

a) informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich
wykonania:

b) rysunek określający usytuowanie planowanych do posadzenia/przesadzenia drzew lub krzewów w
odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej
nieruchomości (nie wymagany w przypadku załączenia mapy lub projektu wskazanego w załączniku nr 3) :

8. Wskazanie czy usunięcie w/w drzew lub krzewów wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej: TAK NIE

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
Ja niżej podpisanym oświadczam, że posiadam prawo do władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako w/w działka(i) , wynikające z tytułu

 2) 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  przewidzianych do usunięcia drzew lub krzewów w odniesieniu do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości (wymagany w przypadku
braku rysunku w pkt. 7)

Załączniki:
 1) zgoda właściciela nieruchomości w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem

3)  mapa albo projekt zagospodarowania działki lub terenu  wskazujący usytuowanie  przewidzianych do nasadzenia/
przesadzenia drzew lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub
projektowanych na tej nieruchomości (wymagany w przypadku braku rysunku w pkt. 9 b, gdy planowane są nasadzenia/
przesadzenia)

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,

przesadzenia drzewa lub krzewu
obejmujący: (jeżeli nie są planowane w ppkt. a) wpisać "nie są planowane")



5)  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

6)  inne załączniki

Drukuj Wyczyść formularz

podpis

4) decyzja 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

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie między innymi:
1)  krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2

2 ) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
     a)  100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
          akacjowej oraz platanu klonolistnego,
     b)  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3)  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele
     niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
4)  drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
5)  drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub
     na terenach zieleni.
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2. Nazwa gatunku drzewa oraz obwód pnia  każdego drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: a)  posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni, b)  nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.
3. Nazwa gatunku krzewu oraz wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew
4. Miejsce zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów (obręb oraz numer działki ewidencyjnej)
5. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów
6. Termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów
7. Rysunek określające usytuowanie drzew lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości (nie wymagany w przypadku załączenia mapy lub projektu wskazanego w złączniku nr 2)
Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
Opłata skarbowa - nie podlega
9. Projekt planu 
a) informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania:
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Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Ja niżej podpisanym oświadczam, że posiadam prawo do władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako w/w działka(i) , wynikające z tytułu 
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4) decyzja 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
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie między innymi:1)  krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2 
2 ) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:     a)  100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
          akacjowej oraz platanu klonolistnego,     b)  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3)  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele 
     niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
4)  drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;5)  drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub
     na terenach zieleni.
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