RADYMNO, DNIA _____/_____/20_____ R.

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
BURMISTRZ MIASTA RADYMNA
Imię, nazwisko (lub nazwa)
oraz
adres korespondencyjny
WNIOSKODAWCY

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

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

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

Liczba drzew przewidzianych do usunięcia:

szt.

Wielkość powierzchni, z której przewiduje się usunąć krzewy:

m2

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

Przyczyna zamierzonego
usunięcia drzew / krzewów:

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

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

Położenie
nieruchomości:

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

adres
………………………………………………………………………..……………………………………………..……………………

Termin zamierzonego usunięcia drzew / krzewów:
Wykaz drzew / krzewów przeznaczonych do
usunięcia (zaznaczyć właściwy kwadrat):

nr działki

______ /______/20______ r.
- umieszczono na stronie 2 wniosku
- wg załączonej inwentaryzacji

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością / oświadczam że posiadam
prawo własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.*
Informuję, iż usunięcie drzew lub krzewów wynika / nie wynika * z celu związanego z prowadzeniem
działalności gospodarczej
* Niepotrzebne

skreślić

PODPIS WNIOSKODAWCY:

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

Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – do wniosku dołącza zgodę właściciela.
Jeżeli wniosek składany jest przez spółdzielnie mieszkaniową lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej wymagane jest dołączenie
oświadczenia o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Do wniosku należy załączyć:
1. 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.
2. 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 r. - 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 planowanym terminie ich wykonania.
3. 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.
4. 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.

Lp.

Gatunek
drzewa /
krzewu

1)Obwód

pnia
(w cm) /
powierzchnia
(w m2)

Oznaczenie
nieruchomości
(nr działki)

Wiek
w
latach

Przyczyna zamierzonego usunięcia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Objaśnienia:
Obwód pnia drzewa – pomiaru obwodu dokonuje się na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo podsiada kilka pni - obwodu każdego z
tych pni; gdy drzewo nie posiada pnia - obwód pnia poniżej korony drzewa.
1)

Nie wymagają uzyskania zezwolenia:
1) Drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 80 cm w przypadku: topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i srebrzystego,
 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2) drzewa i krzewy rosnące na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej (z wyłączeniem tych rosnących w pasie drogowym, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni),
3) drzewa i krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
4) krzew lub krzewy w rosnące w skupiskach o pow. do 25 m2 oraz krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, np. ogrody
przydomowe (z wyłączeniem tych rosnących w pasie drogowym, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni),

