…………………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………….
imię, nazwisko/nazwa wnioskodawcy

…………………………………………….
…………………………………………….
adres/ siedziba

…………………………………………….
telefon

Wójt Gminy Biskupice
Tomaszkowice 455
32-020 Wieliczka

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów* rosnących na działce o numerze
ewidencyjnym ………….. położonej w miejscowości …………………………………….
OZNACZENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA
Lp
Gatunek drzewa

Obwód pnia
mierzony
na
wysokości
130cm

Przyczyna usunięcia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UWAGA: W przypadku, gdy drzewo na wysokości 130cm posiada kilka pni, należy podać obwód każdego z nich,
a gdy drzewo nie posiada pnia – obwód zmierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.
Nie należy zgłaszać drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:
- 80cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

OZNACZENIE KRZEWÓW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA
Lp

Gatunek krzewu

Powierzchnia
w m²

Przyczyna usunięcia

1

2

3

4

UWAGA: Nie należy zgłaszać krzewów rosnących na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne,
urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin.

Usuniecie nie jest/ jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej*.
Termin zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu*: do dnia .…………………………………….....
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k. za
składanie fałszywych zeznań, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością: własność,
użytkowanie wieczyste, zarząd trwały, inny: ………………….*
W przypadku współwłasności należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli.

………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Wymagane załączniki:
1) pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości)*.
2) zgoda właściciela nieruchomości, w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem lub
użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz gdy wniosek nie jest złożony przez spółdzielnię
mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu
Państwa oraz posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego żadnym
z wyżej wymienionych podmiotów lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa
w art. 83 ust. 4 (dot. spółdzielni)* z uwzględnieniem art. 83b ust. 2.
3) Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu.
4) Projekt zagospodarowania działki lub terenu (wykonany przez projektanta posiadającego
odpowiednie uprawnienia budowlane), który składa się w przypadku realizacji inwestycji, dla której
jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane),
5) Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzeń drzew lub krzewów (dołącza się, jeżeli są one
planowane).
6) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (dołącza się
w przypadku realizacji przedsięwzięcia, które ich wymaga).
7) 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 1,3,7,8,12,13,15 jeżeli zostało wydane.
* niepotrzebne skreślić

