……………………………….

.....……………………… dn. ………….....

(imię i nazwisko albo nazwa właściciela/posiadacza)

………………………………..
……………………………......
(adres albo siedziba Wnioskodawcy)

………………………………..
(telefon)

Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 7

Zwracam się z prośbą o wydanie decyzji na usunięcie: drzew/krzewów
z terenu nieruchomości - nr dz. ………………………………..… położonej w miejscowości
…………………………………………..…….………., której jestem/nie jestem właścicielem
ilość drzew, krzewów do usunięcia - ………………………….. sztuk
1. gatunek ……………… obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm………….
2. …………………………………………………………………………………………...
3. …………………………………………………………………………………...............
4. …………………………………………………………………………………………...
(w przypadku, gdy drzewo posiada kilka pni-obwód każdego z tych pni, nie posiada pnia-obwód pnia
bezpośrednio poniżej korony)

Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo/a lub krzew/y …………………………...........
Przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzew/a lub krzewu/ów ……………………….....
…………………………………………………………………………………………………...
Orientacyjna wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy ………………………
Oświadczam, że usunięcie drzew lub krzewów wynika/nie wynika* z celu związanego z
prowadzeniem działalności gospodarczej.
Jednocześnie oświadczam, że powyższe (zakreślić właściwe):
1) związane jest z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków,
2) zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowanych lub
funkcjonowaniu urządzeń,
3) zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego,
4) związane jest z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych,
5) drzewa mają obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm, który nie przekracza:
a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
c) krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat
- usunięcie drzew i krzewów związane jest z przywróceniem gruntów nieużytkowanych do
użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,
6) związane jest z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów na terenach zieleni,
7) obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza
nieruchomości,
8) zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków (dotyczy
topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do
gatunków rodzimych),
9) wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony
siedlisk przyrodniczych,
10) zostaną usunięte z grobli stawów rybnych,
11) związane jest z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem
i
utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie
przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.
12) dotyczy terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

………………………………………
czytelny podpis Wnioskodawcy/ów

*- niepotrzebne skreślić

verte

Do wniosku załączam następujące załączniki:
(właściwe proszę zakreślić )

□

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie
o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.**

□

Zgodę

właściciela

nieruchomości,

w

przypadku

współwłasności

zgodę

wszystkich

współwłaścicieli,

□

Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie
przyrody (dotyczy: Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych).**

□

Rysunek, mapę lub wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia
budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla
której jest on wymagany zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane- określające
usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

□ Projekt planu:
a/ 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 w
rozumieniu art.3 pkt.8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska lub
b/ przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli 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
terminie ich wykonania. (dotyczy decyzji zawierającej nasadzenia lub przesadzenia)

□

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 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz
postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony
środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub
została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,

□

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.
Pełnomocnictwo (wymagane w przypadku działania przez pełnomocnika) wraz z potwierdzeniem
dokonania opłaty skarbowej (jeżeli jest wymagana)

** Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze zm.),

………………………………………
czytelny podpis Wnioskodawcy/ów

