Poczesna, dnia………………..............
DRUK ZAWIERA INFORMACJE WYMAGANE ART. 83b USTAWY Z 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA NIE MUSI BYĆ ZŁOŻONY NA NINIEJSZYM DRUKU
JEŻELI INFORMACJE, KTÓRE TRZEBA PODAĆ NIE MIESZCZĄ SIĘ W DRUKU (NP.: KILKU WNIOSKODAWCÓW, WIĘCEJ NIŻ 7 DRZEW)
WNIOSEK NALEŻY SPORZĄDZIĆ WŁASNORĘCZNIE I ZAWRZEĆ W NIM WYMAGANE INFORMACJE

Wójt Gminy Poczesna
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów*
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY:

Imię i nazwisko lub nazwa

Telefon
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA:

2

uzupełnić w przypadku ustanowienia
Imię i nazwisko
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627
z późn. zm.), jako
3

POSIADACZ
WŁAŚCICIEL URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 § 1 KODEKSU CYWILNEGO

4

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA/KRZEWY

Ulica

Nr budynku

Nr działki

Obręb

Nr Księgi Wieczystej

WNOSZĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA US UNIĘCIE:
5
Lp.

1
2
3
4
5
6
7

DRZEW

w ilości ………….. szt.
Rodzaj / Gatunek

Ilość sztuk

Obwód pnia
mierzony na 1,3m od gruntu

□
□

Przyczyna usuwania drzew:

6

KRZEWÓW

Rodzaj / Gatunek

…………m2

Przyczyna usuwania krzewów

7

8

TERMIN ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA DRZEW / KRZEWÓW
(nie krótszy niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku)

Informacja o nasadzeniach 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 informacja o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym
terminie ich wykonania. ( planowane/ nieplanowane * )

9

TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI
własności
współwłasności

□
□

użytkowania wieczystego
zarządu / administrowania

□
□

umowy dzierżawy

□

właściciel urządzeń, o których mowa
w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 k.k.
za składanie fałszywych zeznań, że:
- posiadam tytuł prawny władania nieruchomością1
(podać tytuł prawny………………………………………………………………………….....)
- nie jestem - jestem * przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej.
* niepotrzebne skreślić
1

-

nr księgi wieczystej, akt notarialny zakupu nieruchomości, akt notarialny darowizny, inne.

..........................................................
Podpis wnioskodawcy

□
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RYSUNEK OKREŚLAJĄCY USYTUOWANIE DRZEW/KRZEWÓW W STOSUNKU DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH ISTNIEJĄCYCH LUB BUDOWANYCH NA TEJ NIERUCHOMOŚCI
(można dołączyć kserokopię mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczonymi drzewami/krzewami)

2m

Załączniki: (niepotrzebne skreślić):
1) pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (w przypadku
działania w imieniu posiadacza nieruchomości),
2) zgoda właściciela nieruchomości, w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości
oraz gdy wniosek nie jest złożony przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową (w której właściciele lokali powierzyli
zarząd nieruchomością wspólną zarządowi), zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego żadnym z wyżej wymienionych podmiotów,
3) oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa lub krzewu,
4) 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 nieruchomości,
6) 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 lub
- przesadzenia drzewa lub krzewu
Jeżeli nasadzenia lub przesadzenia 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,
7) 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;
8) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom, jeżeli zostało wydane,
9) decyzja o warunkach zabudowy/ o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
10) projekt podziału nieruchomości z mapą w przypadku nowo utworzonej drogi
dojazdowej w wyniku podziału nieruchomości,
11) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

