Zarejestrowano:

URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń

……………………………………………………………
miejscowość, data

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
Podstawa prawna: Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. , poz. 142 z późn.zm.)

WNIOSKODAWCA (posiadacz nieruchomości / właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego*)
*- niepotrzebne skreślić

(UWAGA: Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela na
usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów. Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana w przypadku wniosku
złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości, spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, zarządcę
nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli).
WŁAŚCICIEL URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA
POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI
W ART. 49 § 1 KODEKSU CYWILNEGO

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa

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

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

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

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

Adres …………………………………………...……………........……. Adres …………………………………………...……………........…….
……………………………………………………………............……….

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

Telefon ………………………………………………
PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony)

Telefon ………………………………………………

(UWAGA: Do wniosku dołączyć pełnomocnictwo)

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………….………………...……...……
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………......…….
Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE (*- niepotrzebne skreślić)

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k. za składanie fałszywych zeznań,
że jako wnioskodawca posiadam tytuł prawny władania nieruchomością, na której rośnie wnioskowane do usunięcia nw.
drzewo/krzew

TYTUŁ PRAWNY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (wymienić jaki: własność, współwłasność, współwłasność
małżeńska, użytkownik wieczysty itd.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..

WSKAZAĆ CZY USUNIĘCIE WYNIKA Z CELU ZWIĄZANEGO Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ (*- niepotrzebne skreślić)



jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą TAK /NIE*
ubiegam się o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów na cele związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej TAK /NIE*

OZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY
Teren położony w ………………………………………..…..……przy ul. ……………………….………..….……………………
Obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ………….……. obręb …………………
PRZEZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY
( Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów.
Np. tereny mieszkaniowe, przemysłowe, rolne, drogi)

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

PRZYCZYNA USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW
(Podać przyczynę)

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

OZNACZENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA

Dla każdego drzewa należy podać obwód pnia zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. Jeżeli drzewo ma kilka pni
należy wpisać obwód każdego pnia zmierzony na wys. 130 cm od pow. gruntu. Natomiast gdy korona drzewa znajduje się poniżej
130 cm należy podać obwód pnia mierzony tuż pod koroną. W razie zamiaru wycięcia /przesadzenia większej ilości drzew ich wykaz
należy sporządzić w postaci osobnego załącznika do wniosku.
Lp
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Obwód (cm)
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Gatunek

Obwód (cm)

Razem ……. sztuk drzew wyżej podanych gatunków.
OZNACZENIE KRZEWÓW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA

W razie zamiaru wycięcia /przesadzenia większej ilości krzewów ich wykaz należy sporządzić w postaci osobnego załącznika
do wniosku.
Lp

Gatunek

Pow. w m2
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Gatunek

Pow. w m2

Razem …….…. sztuk krzewów zajmujących łącznie powierzchnię ………..…m2 wyżej podanych gatunków.
TERMIN USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW
(Określić ostateczną datę ważności wydanej decyzji, do której zostaną usunięte drzewa lub krzewy)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..

TERMIN PRZESADZENIA LUB POSADZENIA NOWYCH DRZEW LUB KRZEWÓW

(Określić przybliżoną datę w przypadku gdyby decyzja o usunięciu drzew lub krzewów była uzależniona od przesadzenia lub
zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..

PODPIS WNIOSKODAWCY
(Imię i nazwisko)

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

Załączniki do wniosku:
1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
2. Pisemna zgoda właściciela na usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów w przypadku gdy
posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem. Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest
wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości,
spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, zarządcę nieruchomości będącej
własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym
3. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku, gdy nieruchomość stanowi
współwłasność.
4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
5. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu
cywilnego.
6. Oświadczenie o udostępnieniu informacji o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie
przyrody (dotyczy: Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych).
7. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, o którym mowa w art.
83b ust. 1, pkt 2 ustawy o chronię przyrody (dotyczy wniosku składanego przez pełnomocnika).
8. W razie zamiaru wycięcia/przesadzenia większej ilości drzew/krzewów, ich wykaz należy
sporządzić w postaci osobnego załącznika do wniosku.
9. W przypadku wnioskowanego usunięcia drzew lub krzewów z przyczyn wynikających
z planowanych inwestycji budowlanych - kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz kopia projektu zagospodarowania działki.
10. Projekt planu nasadzeń zastępczych o których mowa w art. 83b ust.1, pkt 9, lit. a) ustawy
o ochronie przyrody.
11. Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewów o których mowa w art. 83b ust.1, pkt 9, lit. b)
ustawy o ochronie przyrody.
Uwaga:
W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.:








krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
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;
drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania
rolniczego;
drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, Pl.
Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.wielun.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa art. 83d ust. 1 ustawy o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

