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

.............................. dnia .............................

( wnioskodawca )

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

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

tel. ....................................

Wójt Gminy Solina
z/s w Polańczyku
Wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew(a)/ krzewów* z terenu nieruchomości o
nr działki/ek.............................. położonej(ch) w miejscowości ..................................................
Lp.

Gatunek
drzewa

Ilość
szt.

Obwód pnia mierzony na
wysokości 130 cm ( wyszczególnić każdą sztukę/pień)

Przyczynę zamierzonego usunięcia drzew(a)/krzewów*..............................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Termin zamierzonego usunięcia drzew(a)/ krzewów*.................................................................
(nieprzekraczalny termin usunięcia drzewa/krzewy)

..........................
Podpis wnioskodawcy

Do wniosku należy dołączyć:
1.
2.
3.
4.

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (str. 2).
Mapkę z naniesionymi drzewami lub krzewami przeznaczonymi do wycięcia, w przypadku
realizacji inwestycji – projekt zagospodarowania działki wykonany przez projektanta.
Projekt planu nasadzenia/przesadzenia drzew (rysunek, mapa, informacja o liczbie i
gatunku drzew lub krzewów oraz miejsce i termin wykonania nasadzeń).
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.

Uwaga, jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem nieruchomości - do wniosku dołącza się zgodę właściciela
nieruchomości na wycinkę wymienionych we wniosku drzew i krzewów, jeżeli jest współwłaścicielem zgodę wszystkich
współwłaścicieli, jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm .każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

•

niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a/ ....................................................................................
zam ........................................................................................................................
(adres)

gmina .......................................

powiat..........................................

świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie
fałszywych zeznań (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 do lat 3) oświadczam, że:
Jestem właścicielem działki/ek nr .............................................. położonej/ch w
m-ci..................................... o powierzchni łącznej działki/ek.......................... ha.

Ponadto oświadczam, że drzewa wymienione we Wniosku rosną na terenie
stanowiącym moją własność.

....................................................................
( data oraz czytelny podpis)

Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna, należy złożyć następujące
oświadczenie:
Ja niżej podpisany oświadczam, że usunięcie wnioskowanego drzewa,
krzewu nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r., o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz.672 z póź. zm.).

………….………………………….
Wnioskodawca

Krok po kroku:

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek oraz jeśli reprezentujesz spółdzielnię
mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową stosowne oświadczenie o udostępnieniu
informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów lub napisz je samodzielnie.
2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty (patz dział: Wymagane dokumenty)
3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz
oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,
4. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości,
zarządcą nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, nie reprezentujesz
spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, w której właściciele lokali
powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi lub też posiadaczem
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącym żadnym z wyżej
wymienionych podmiotów, do wniosku dołącz zgodę jej właściciela. Jeżeli nie jesteś
jedynym właścicielem nieruchomości do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych
współwłaścicieli,
5. Dokumenty złóż w Urzędzie Gminy na terenie której usytuowane są przedmiotowe
drzewa/krzewy lub wyślij pocztą,
6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie
załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.
(W przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu),
7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Urzędzie
Gminy
8. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.
Wymagane dokumenty:

Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,
zawierający:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo
właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie
o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie
o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową/zarząd wspólnoty mieszkaniowej
informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub
krzewu;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości
drzewo:
- posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
- nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie
czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) 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;
9) projekt planu:
- 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
lub
- 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;
10) 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;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym
zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane;
12) pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis
notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem);
13) dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.
Opłaty:

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy
Urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce usunięcia drzewa.
Ustalone decyzją stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa:
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek
opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze
zm.)
2. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat
za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016 (M.P.2015.1064 z dnia 30 października 2015 r.).
Miejsce złożenia i odbioru:

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
- Urząd Gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, na której rosną drzewa lub
krzewy,
- za pośrednictwem operatora pocztowego.
MIEJSCE ODBIORU:
- osobiście w Urzędzie Gminy – po zadeklarowaniu na chęci odbioru osobistego,
- za pośrednictwem poczty.
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska dla Gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości,
na której rosną drzewa lub krzewy.
Termin odpowiedzi:

1. Do 1 miesiąca.
2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z
2013 r. poz. 267 j.t.).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2015 r., poz. 1651
j.t.).
3. Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013
r., poz. 672 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek
opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz.
2306 ze zm.).
5. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek
opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016 (M.P.2015.1064 z dnia 30
października 2015 r.)
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 ze
zm.)

