
                                                                                                     Ornontowice, dnia ...........................

                                                                                     WÓJT   GMINY   ORNONTOWICE
ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów*

1.   IMIĘ, NAZWISKO, ADRES:

UWAGA - właściwe podkreślić:

- właściciel nieruchomości / posiadacz nieruchomości (użytkownik wieczysty,  dzierżawca, najemca itp.)*:

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

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

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

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

nr telefonu kontaktowego: …................................................................................................................................

2.   NAZWA GATUNKU DRZEWA/KRZEWU,  OBWÓD PNIA MIERZON Y NA WYSOKO ŚCI  130  CM/  
WIELKO ŚĆ POWIERZCHNI KRZEWÓW M 2:

(w przypadku gdy na wysokości 130 cm drzewo posiada kilka pni należy podać  obwód każdego z tych pni,
a jeżeli nie posiada pnia, należy podać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa) 

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

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

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

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

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

3.   NUMER GEODEZYJNY DZIAŁKI (MIEJSCE ZAMIERZONEGO  USUNIĘCIA): 

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

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

Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy

zgodnie  z  treścią  art.  233  §1  Kodeksu  Karnego,  że  posiadam  tytuł  prawny  do  władania  ww.

nieruchomością,  objętą  księgą  wieczysta nr ….........................................................................,  na której

rosną wnioskowane do usunięcia drzewa/krzewy.

4.   PRZYCZYNA ZAMIERZONEGO USUNI ĘCIA DRZEWA/KRZEWU: 

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

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

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

5.  USUNIĘCIE  DRZEW/KRZEWÓW  WYNIKA  Z  CELU  ZWI ĄZANEGO  Z  PROWADZENIEM  
DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ:

             - TAK                  - NIE

6.   TERMIN ZAMIERZONEGO USUNI ĘCIA (TERMIN WA ŻNOŚCI ZEZWOLENIA):  

     dzień .............................   miesiąc .............................    rok .............................



7. W ZWIĄZKU Z USUNIĘCIEM RO ŚLIN: 

7.1      planuję nasadzenia zastępcze (zgodnie z załączonym planem nasadzeń):

    - TAK                 - NIE

– termin wykonania nasadzeń zastępczych: ...................................................................................................................

– miejsce wykonania nasadzeń zastępczych:  ….............................................................................................................

7.2     planuję przesadzenie drzew/krzewów (zgodnie z załączonym planem przesadzeń):

     - TAK                 - NIE

…...............................................................................
                                                                                                                                                                     podpis wnioskodawcy

ZAŁ ĄCZNIKI DO WNIOSKU:

1. 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/krzewu w odniesieniu
do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

2. Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzew/krzewów – nie jest wymagana w przypadku wniosku 
złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza o nieuregulowanym stanie prawnym.

3.   Projekt planu:
a) 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,
b) przesadzenia drzew/krzewów
– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu,
oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

4. W przypadku realizacji inwestycji wymagane jest pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (rysunek, mapa lub
projekt przedstawiający zagospodarowanie działki lub terenu wykonany przez projektanta z uprawnieniami
budowlanymi z naniesionym usytuowaniem drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów
budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

5. 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.

                                                                                                                                                                            
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNI ĘCIE DRZEW/KRZEWÓW NIE JEST WYMAGANE DO:

• krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,
• krzewów na  terenach,  które  nie  pełnią  funkcji  publicznej,  pokrytych  roślinnością  pełniącą  funkcje  ozdobne,  

urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin,
• drzew lub krzewów owocowych na terenach, które nie pełnią funkcji publicznej,
• drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm (od gruntu) nie przekracza: 

- 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
- 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, 

• drzew stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez osoby lub inne podmioty, po przeprowadzeniu oględzin 
przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, potwierdzających, że drzewa stanowią złom lub 
wywrot.

OBJAŚNIENIA:

Drzewo    wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach  
   głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny.

Krzew   wieloletnia roślina rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworząca pnia 
ani korony, niebędąca pnączem.

Wywrot   drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy 
     w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

Złom      drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania 
   czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub 
     katastrofy budowlanej.






