WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW NA CELE
ZWIĄZANE/ NIE ZWIĄZANE* Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Grodzisk Wielkopolski, dnia……………....……
NAZWA I ADRES WNIOSKODAWCY
.................................................................
................................................................
...............................................................
numer telefonu:
PEŁNOMOCNIK – jeżeli został ustanowiony, pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, należy
obowiązkowo dołączyć:
– pełnomocnictwo
– kopię dowodu wpłaty lub przelewu opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł
(opłata nie dotyczy reprezentowania jednostek budżetowych i organizacji pożytku publicznego)
..............................................................................................
imię i nazwisko
............................................................................................
adres
...............................................................................................
................................................................................................
numer telefonu
BURMISTRZ
GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO
Wydział ds Wsi i Ochrony Środowiska
STARY RYNEK 1
62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie / przesadzenie* drzew, krzewów z nieruchomości
położonej ( adres).....................................................................................................................................................
Jeżeli nieruchomość nie ma adresu – oznaczenie geodezyjne działki: numer, arkusz i obręb
WSZYSTKIE PONIŻSZE PUNKTY NALEŻY WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO
1) Wykaz drzew lub krzewów do zamierzonego usunięcia / przesadzenia*
w przypadku drzew - wpisać obwód pnia na wysokości 130 cm (z dokładnością do 1 cm); jeżeli drzewo na tej
wysokości ma kilka pni – wpisać wszystkie obwody pni; jeżeli drzewo na tej wysokości nie posiada pnia, należy
wpisać obwód zmierzony bezpośrednio pod koroną,
w przypadku krzewów - wpisać wielkość powierzchni, z której mają być usunięte w metrach kwadratowych
( rzut poziomy)
L.P.

NAZWA GAT. DRZEWA/KRZEWU

OBWÓD PNIA W CM,
LUB
POWIERZCHNIA
KRZEWÓW W M2

PRZYCZYNA
USUNIĘCIA

- Jeżeli powyższa tabela ma za mało rubryk, należy wpisać według załączonego wykazu (sporządzonego na
osobnej kartce) i dołączyć go do wniosku.
- Jeżeli drzewo ma kilka pni, należy wpisać jeden numer, jedną nazwę i pomiary wszystkich pni.
2) Termin zamierzonego usunięcia / przesadzenia drzew lub krzewów ………………………………..
Świadomy(a)* odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 kodeksu karnego)
oświadczam, że informacje zawarte we wniosku, są zgodne z prawdą oraz że posiadam tytuł prawny do
władania nieruchomością z tytułu:…................................………………………..
np. własności, najmu, dzierżawy
..........……………….………….
czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika
*niepotrzebne skreślić
POUCZENIE
Do podania należy obowiązkowo dołączyć:
• rysunek, mapę 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 tej nieruchomości;
• oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (o prawie własności, wieczystego
użytkowania, władania), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
w przypadku gdy posiadacz gruntu nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym
• pisemną zgodę właściciela nieruchomości. Wymógł ten nie dotyczy właścicieli urządzeń, o których mowa w
art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze
zmianami).
• zaleca się także dołączenie tytułu prawnego władania gruntem (kopii umowy dzierżawy, najmu, korzystania,
itp.)
w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową
• oświadczenie o poinformowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty członków spółdzielni, bądź wspólnoty o
zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
w przypadku przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji środowiskowej
• 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 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;
w przypadku występowania gatunków chronionych
• 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 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.
w przypadku nasadzeń kompensacyjnych lub przesadzeń
• projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa
i krzewy,
b) przesadzenia drzew lub krzewów.
Do wniosku zaleca się dołączyć:
w przypadku, gdy w księdze wieczystej nie figuruje aktualny właściciel (właściciele) gruntu:
• postanowienie sądu o nabyciu prawa do spadku,
• akt notarialny o przyjęciu spadku,
• akt notarialny w sprawie kupna lub darowizny gruntu,
• dokument potwierdzający zmianę nazwiska.

