
 Czerwionka-Leszczyny, dnia .....................................

.................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

...............................................................................
(adres zamieszkania)

...............................................................................
(adres do korespondencji)

................................................................................
(nr telefonu kontaktowego)

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
CZERWIONKA-LESZCZYNY

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów[2]

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI[1]

1. Imię i nazwisko:...........................................................................................................................

Adres:..............................................................................................................................................

2. Imię i nazwisko:...........................................................................................................................

Adres:..............................................................................................................................................

3. Imię i nazwisko:...........................................................................................................................

Adres:..............................................................................................................................................

4. Imię i nazwisko:...........................................................................................................................

Adres:..............................................................................................................................................

Uprzedzony  o  odpowiedzialności  karnej  za  zeznanie  nieprawdy  lub  zatajenie  prawdy
i zapoznany z treścią art. 233 §1 Kodeksu Karnego, która brzmi: „Kto, składając zeznanie
mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  w  innym  postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do
władania  nieruchomością,  na  której  rosną  wnioskowane  do  usunięcia  drzewa/krzewy
i jestem jej:

…..........................................................…………………............................................................…..
(wpisać nazwę formy posiadania np.: właściciel, wieczysty użytkownik, dzierżawca, najemca lub inna - jaka,)



I. WNIOSKOWANE DRZEWA - Nazwa gatunku drzew/a i obwód pnia mierzony na wysokości 
130 cm: (w przypadku gdy na wysokości 130 cm drzewo posiada kilka pni należy podać obwód 
każdego z tych pni, a jeżeli na wysokości 130 cm nie posiada pnia, należy podać obwód dnia 
poniżej korony drzewa):

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

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

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

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

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

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

II. WNIOSKOWANE KRZEWY - nazwa gatunku i wielkość powierzchni w m2  (rzut poziomy),
z której zostaną usunięte:

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

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

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

III. Numer geodezyjny działki: ….....................................................

przy ulicy ...................................... w …..........................................

IV. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów:

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

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

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

V. Związku z usunięciem roślin:

1) nie planuję wykonania nasadzeń zastępczych[2] ;

2) planuję nasadzić ….......... szt. drzew/ ........... szt. krzewów zgodnie z dołączonym planem

nasadzeń[2] ;

3) planuję przesadzić …......... szt. drzew/ …........ szt. krzewów zgodnie z dołączonym planem

przesadzeń[2].

VI. Termin zamierzonego usunięcia drzew/krzewów (termin ważności zezwolenia):

dzień............... miesiąc ...................rok.....................
VII. Oświadczam, że usunięcie drzew/a  nie jest / jest[2]  związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej.



VIII. Oświadczam że  nie jestem – jestem[2] przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej.

….........................................................................
czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców lub

pełnomocnika

IX.  Pisemna  zgoda  wszystkich  współwłaścicieli,  w  przypadku,  gdy  nieruchomość  stanowi
współwłasność.

Lp. Imię i nazwisko Podpis

1.  

2.

3.

4.

Załączniki do wniosku – zaznaczyć właściwe:

□  rysunek, mapa 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;

□  projekt planu nasadzeń zastępczych lub projekt planu przesadzeń drzew lub krzewów – jeżeli są planowane
(posadzenie  drzew  lub  krzewów,  w  liczbie  nie  mniejszej  niż  liczba  usuwanych  drzew  lub
o  powierzchni  nie  mniejszej  niż  powierzchnia  usuwanych  krzewów  –  kompensacja  przyrodnicza)
–  wykonany  w  formie  rysunku,  mapy  lub  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  informacja
o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejsce i planowany termin ich wykonania;

□  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;

□  decyzja 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  ochrony  środowiska  w  ramach  ponownej  oceny  oddziaływania
na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

□  pełnomocnictwo  w  przypadku  ustanowienia  pełnomocnictwa  wraz  z  uiszczoną  opłata  skarbową
   w  wysokości  17,00  zł  -  za  dokument  stwierdzający  udzielenie  pełnomocnictwa  lub  prokury
     (od  każdego  stosunku  pełnomocnictwa,  na  podstawie  części  IV  kol.  3  załącznika  do  ustawy  z  dnia
          16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.);

□  numer Krajowego Rejestru Sądowego;

□  inne:..........................................................................................................................................................................

OBJAŚNIENIA:

W  związku  z  wejściem  w  życie  od  17  czerwca  2017  r.  nowelizacji  ustawy  z  dnia
16 kwietnia  2004r.  o ochronie  przyrody Wydział  Mienia  i  Geodezji  tut.  Urzędu  informuje,
że nastąpiły zmiany dotyczące usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących
własność  osób  fizycznych  i  są  usuwane  na  cele  niezwiązane  z prowadzeniem działalności



gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia jeżeli obwód pnia
drzewa mierzonego na wysokości 5 cm 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.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i  nazwisko wnioskodawcy,
oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę
określającą usytuowanie drzewa lub krzewu na nieruchomości.

Dodatkowe informacje:

1. Organ, o którym mowa w art. 83 a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w terminie 21
dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin (….).

2. Po dokonaniu oględzin, o których mowa w art. 83 a ust. 1 ww. ustawy, w terminie
14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

3. W  przypadku  nieusunięcia  drzewa  przed  upływem  6  miesięcy
od przeprowadzonych  oględzin  usunięcie  drzewa  może  nastąpić  po  dokonaniu
ponownego zgłoszenia.

4. Jeżeli  w  terminie  5  lat  od  dokonania  oględzin  wystąpiono  o  wydania  decyzji
o pozwolenia  na  budowę  na  podstawie  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo
budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i
będzie  realizowana  na  części  nieruchomości,  na  której  rosło  usunięte  drzewo,
organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie
oględzin,  nakłada  na  właściciela  nieruchomości,  w drodze  decyzji
administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

W  pozostałych  przypadkach  (zarządcy  dróg,  wspólnoty  mieszkaniowe,  spółdzielnie,
przedsiębiorcy,  osoby  fizyczne  będące  właścicielami  nieruchomości  usuwający  drzewa
lub krzewy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne
będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości  itp.)  nadal istnieje konieczność uzyskania
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, jeśli:

– powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku przekracza 25 m2

– obwód pni drzew na wysokości 5 cm 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;”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuję, iż:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny  z  siedzibą  przy  ul.  Parkowej  9,  44-230 Czerwionka-Leszczyny,   reprezentowana przez Burmistrza.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

1. listownie na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
2. telefonicznie: 32 429 59 11, 32 431 17 60 lub osobiście w godzinach pracy tj. w poniedziałek od 730 do

1700, wtorek - czwartek od 730 do 1530, piątek 730 do 1400.
3. e-mail: sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl
4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email: iod@czerwionka-leszczyny.pl, kom 0 694 441 226.
5. w  celu  zapoznania  się  z  klauzulą  informacyjną  odsyła  się  do  strony  internetowej

https://bip.czerwionkaleszczyny.pl/klauzule_informacyjne/index.html


	Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów[2]

