…...............................................

…...................................................

(Imię i Nazwisko)

(Miejscowość, Data)

….............................................................
(Adres zamieszkania)
….............................................................
(numer telefonu)

WÓJT GMINY
NOWY KORCZYN

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW
LUB KRZEWÓW
(na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

1. Imię, nazwisko i adres/nazwa i siedziba posiadacza nieruchomości
(dotyczy osób, które są wieczystymi użytkownikami lub dzierżawcami gruntu)
…................................................................................................................................
…................................................................................................................................
2. Imię, nazwisko i adres/nazwa i siedziba właściciela nieruchomości
….................................................................................................................................
…................................................................................................................................
3. Tytuł prawny władania nieruchomością................................................................
…................................................................................................................................
4. Obręb geodezyjny (miejscowość) i numer ewidencyjny działki, na której rośnie
drzewo lub krzew wnioskowana do usunięcia.............................................................
..........................................................................................................…......... …........
5. Nazwa gatunku drzewa lub krzewu..........................................................................
….................................................................................................................................
6. Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm.........................................
….................................................................................................................................
7. Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew.....................................
…................................................................................................................................
8.Przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.............................
….................................................................................................................................
….................................................................................................................................
…................................................................................................................................
…...............................................................................................................................
9. Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.......................................
….................................................................................................................................
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1. Kodeksu karnego oświadczam, że
powyższy wniosek wypełniłem(am) zgodnie z prawdą.

….................................................
(Podpis składającego wniosek)

(należy wypełnić w przypadku
o uregulowanym stanie prawnym)

wniosku

składanego

przez

posiadacza

nieruchomości

Oświadczam, że posiadam prawo do nieruchomości oznaczonej w pkt 4 niniejszego wniosku na
podstawie tytułu prawnego wskazanego w pkt 3 niniejszego wniosku.
Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy –
zgodnie z art. 233 k.k., potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych powyżej.
………………………………..
czytelny odpis wnioskodawcy
(należy wypełnić w przypadku wniosku
o nieuregulowanym stanie prawnym)

składanego

przez

posiadacza

nieruchomości

Oświadczam, że jestem posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
oznaczonej w pkt 4 niniejszego wniosku.
Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy –
zgodnie z art. 233 k.k., potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych powyżej.
………………………………..
czytelny podpis wnioskodawcy

Do wniosku należy załączyć:
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
2. Zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub
użytkownikiem wieczystym.
3. W przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością należy dołączyć pisemną zgodę
wszystkich współwłaścicieli.
4. Pełnomocnictwo w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości.
5. Rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości
i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Uwaga: W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na
usunięcie m.in.:
1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
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) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

