Krynki, dnia ......................20........r.
Wnioskodawca:
.......................................................................................
(imię i nazwisko, lub nazwa jednostki organizacyjnej)

.......................................................................................
(adres, ewentualnie: tel. kontaktowy, adres e-mail)

Właściciel nieruchomości (jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem):
...............................................................................................
(imię i nazwisko, lub nazwa jednostki organizacyjnej)

................................................................................................
(adres, ewentualnie: tel. kontaktowy)

Urząd Miejski w Krynkach
ul. Garbarska 16
16-120 Krynki
Wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
1. Wnoszę o wydanie zezwolenia na usunięcie z terenu nieruchomości:.....................................................
.......................................................................................................................................................................
(dokładny adres nieruchomości, nr geodezyjny działki, nr księgi wieczystej nieruchomości gruntowej)

drzew lub krzewów, wskazanych w punkcie 2.
2. Drzewa/krzewy wnioskowane do usunięcia (w przypadku większej ilości drzew lub krzewów, należy
dołączyć załącznik z wykazem o treści i formie jak niżej lub zbliżonej):

Nr
inw.*

Nazwa gatunku drzewa/krzewu

Obwód pnia drzewa
na wys. 130 cm**
[cm]

Powierzchnia
krzewu w rzucie
poziomym
[m2]

* Nr inwentaryzacyjny drzewa/krzewu nadany we wniosku powinien być zgodny z nr drzewa/krzewu wskazanym na
załączniku graficznym (rysunek, mapa lub proj. zagospodarowania działki/terenu).
** W przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni; w przypadku gdy na
tej wysokości drzewo nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

3.1 Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu: ......................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

3.2. Wskazanie, czy zamierzone usunięcie drzewa lub krzewu wynika z celu związanego z prowadzeniem
działalności gospodarczej:

□ TAK □ NIE

4. Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu (dzień-miesiąc-rok): do dnia .................................
5. Świadom odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 ustawy Kodeks karny za składanie
fałszywych zeznań, której wymiar wynosi do 3 lat pozbawienia wolności, oświadczam że do
nieruchomości, wskazanej w pkt 1, wnioskodawcy przysługuje tytuł prawny w postaci:
....................................................................................................... w udziale: .............................................

..............................................................................................
(podpis wnioskodawcy/osób umocowanych do reprezentowania wnioskodawcy)

6. Oświadczam, że wnioskodawca planuje/nie planuje (właściwe podkreślić) wykonanie nasadzeń
zastępczych.

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:
□ załącznik graficzny, określający usytuowanie wszystkich drzew lub krzewów planowanych do
usunięcia (rysunek lub mapę albo projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez
projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane (w przypadku realizacji inwestycji, dla
której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane);
□ zgodę/-y pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (w przypadku współwłasności);
Dodatkowo dołączyć:

□

zgodę właściciela nieruchomości (nie dotyczy: właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego nieruchomości,
spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością
wspólną zarządowi);

□

oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub
krzewu (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych);

□

projekt planu: nasadzeń zastępczych (jeżeli są planowane), rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, lub
przesadzenia drzewa lub krzewu (jeżeli jest 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;

□ 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;

□

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;

□ pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem –
urzędowo bądź notarialnie).

...........................................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy/osób umocowanych do reprezentowania wnioskodawcy)

Załącznik do wniosku z dnia ……………20…….r.
WYKAZ DRZEW/KRZEWÓW WNIOSKOWANYCH DO USUNIĘCIA

Nr
inw.*

Nazwa gatunku drzewa/krzewu

Obwód pnia drzewa
na wys. 130 cm**
[cm]

Powierzchnia
krzewu w rzucie
poziomym
[m2]

* Nr inwentaryzacyjny drzewa/krzewu nadany we wniosku powinien być zgodny z nr drzewa/krzewu wskazanym na
załączniku graficznym (rysunek, mapa lub proj. zagospodarowania działki/terenu).
** W przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni; w przypadku gdy na
tej wysokości drzewo nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Nr
inw.*

Nazwa gatunku drzewa/krzewu

Obwód pnia drzewa
na wys. 130 cm**
[cm]

Powierzchnia
krzewu w rzucie
poziomym
[m2]

* Nr inwentaryzacyjny drzewa/krzewu nadany we wniosku powinien być zgodny z nr drzewa/krzewu wskazanym na
załączniku graficznym (rysunek, mapa lub proj. zagospodarowania działki/terenu).
** W przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni; w przypadku gdy na
tej wysokości drzewo nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Krynki, dnia ......................20........r.

Zgoda współwłaściciela nieruchomości
na usunięcie drzew / krzewów
Ja niżej podpisany (a)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)

1)

Oświadczam,

że

jestem

współwłaścicielem

nieruchomości

położonej

…………..………………………………………………..… o nr ewidencyjnym(ch)

w

działki(ek):

……………………………….…, obręb …………………………….…...…, dla której Sąd Rejonowy w
Sokółce prowadzi księgę wieczystą nr…………………….….
2) Wyrażam zgodę na usunięcie z wyżej opisanej nieruchomości ……………………………………
drzew/krzewów określonych we wniosku z dnia……………...........……………………

……………………………………………….
(podpis składającego oświadczenie)

