………………………, dnia …………………..
…………………………………………………
/imię, nazwisko, nazwa/

…………………………………………………
/adres/

…………………………………………………

Urząd Miejski
w Bisztynku

/kod pocztowy/

…………………………………………………
/Tel. kontaktowy/

WNIOSEK O USUNIĘCIE DRZEW/ KRZEWÓW
Niniejszym wnoszę o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów rosnących
w …………..……………………………… :
/podać nazwę miejscowości/

lp

gatunek drzewa/
krzewu

liczba
szt.

obwód pni na
wys. 130
cm*/
powierzchnia
krzewów
(m2)

obwód pni na
wys. 5 cm*

nr działki, na
której znajduje
się
drzewo/krzew

przyczyna usunięcia
drzew/ krzewów

1.
2.
3.
4.
5.
W przypadku większej ilości drzew/ krzewów należy zamieścić załącznik z wykazem
drzew/ krzewów wnioskowanych do usunięcia.

Termin zamierzonego usunięcia drzew/ krzewów ……………………………………
/dzień, miesiąc, rok/

………………………………
/czytelny podpis wnioskodawcy/

Do wniosku należy dołączyć m. in.:
1. Rysunek lub mapę z zaznaczoną granicą działki, położeniem obiektów budowlanych
oraz lokalizacją drzew lub krzewów do zamierzonego usunięcia.
2. Pisemna zgodę właściciela nieruchomości (w przypadku gdy nie jest nim
wnioskodawca).
3. Projekt planu nasadzeń w przypadku: planowanych nasadzeń następczych lub
przesadzenia drzew lub krzewów.
* jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo. Jeżeli
nie posiada pnia na wysokości 130 cm należy zmierzyć obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.
** niepotrzebne skreślić
*** właściwe zaznaczyć

Świadomy (a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 kodeksu
karnego) oświadczam, że jestem: ***
właścicielem

współwłaścicielem

dzierżawcą

właścicielem o nieuregulowanym stanie prawnym

właścicielem urządzeń

zarządcą nieruchomości

inne………………………………………………………………………………………
*** właściwe zaznaczyć
Ponadto oświadczam, że zgodnie z art.23 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.
U. z 2016r., poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do działań związanych z realizacją
powyższego wniosku.

………………………………
/czytelny podpis wnioskodawcy/

Rysunek lub mapa z zaznaczoną granicą działki, położeniem obiektów budowlanych oraz dokładną lokalizacją
drzew lub krzewów wnioskowanych do usunięcia.

UWAGA!
W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem/ jedynym właścicielem gruntu
należy do wniosku dołączyć pisemną zgodę właściciela/ współwłaściciela z podaniem adresu
zamieszkania/ nr telefonu.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Ponadto oświadczam, że zgodnie z art.23 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.
U. z 2016r., poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do działań związanych z realizacją
powyższego wniosku.

………………………………
/czytelny podpis właściciela/współwłaściciela/

Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów na podstawie art. 83f ust. 1 nie jest wymagane
w przypadku:
A. Krzewu/ krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2
B. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
• 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
• 50 cm w przypadku pozostałych drzew,
C. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – właściciel
nieruchomości jest obowiązany do dokonania ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA
DRZEW/ KRZEWÓW
D. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego.

