Halinów, dn……………………..

Burmistrz Halinowa
ul. Spółdzielcza 1
05-074 Halinów

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – W ZAMIAN ZA NASADZENIA ZAMIENNE
(na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2020 r., poz. 55)

WNIOSKODAWCA/CY
Uwaga: w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność wpisani muszą być wszyscy
właściciele/współwłaściciele
Imię i nazwisko lub nazwa firmy ……………………………………………………………………………...……
……………………………………………………...…………………………………………......…………………
Adres …………………………………………………………...…………………………………………......…….
Telefon ………………………………………………………...……………………………………………………
PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony)
(UWAGA: Do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo oraz uiścić opłatę w wysokości 17 zł. za w/w pełnomocnictwo.)
Imię i nazwisko lub nazwa firmy ……………………………………………………………………………...……
Adres …………………………………………………………...…………………………………………......…….
Telefon ………………………………………………………...……………………………………………………

OZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY
Teren położony w ………………………………..…..…… przy ul. ……………………………………..….……........
Obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ew nr …………. …………………………

PRZEZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY
(Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów. Np. tereny mieszkaniowe,
przemysłowe, rolne, drogi)
………………………………………………………………………………………………………………………

PRZYCZYNA USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

OZNACZENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA

Dla każdego drzewa należy podać obwód pnia zmierzony na wysokości 130cm od powierzchni gruntu, a przypadku
gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa
W razie zamiaru wycięcia/przesadzenia większej ilości drzew ich wykaz należy sporządzić w postaci osobnego
załącznika do wniosku.
Lp. Gatunek

Obwód (cm)

Lp.

Gatunek

Obwód (cm)

Razem ……. sztuk drzew wyżej podanych gatunków
OZNACZENIE KRZEWÓW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA
Lp. Gatunek

Pow. (m2)

Lp.

Gatunek

Pow. (m2)

Razem …….…. sztuk krzewów zajmujących łącznie powierzchnię ………..…m2 wyżej podanych gatunków.

TERMIN USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW
(Określić przybliżoną datę usunięcia drzew lub krzewów)

…………………………………………………………………………………………………………………………
TERMIN POSADZENIA NOWYCH DRZEW LUB KRZEWÓW
(Określić przybliżoną datę posadzenia drzew lub krzewów)
…………………………………………………………………………………………………………………………

PODPIS WNIOSKODAWCY/CÓW
Uwaga: w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność podpisani muszą być wszyscy
właściciele/współwłaściciele
…………………………………………………………………………………………………………………....
(Imię i nazwisko)

Załączniki:
1. Inwentaryzacja zieleni na terenie objętym inwestycją z określeniem: gatunków drzew i
krzewów, obwodu pni na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości drzew i zasięgu ich koron,
powierzchni porośniętej krzewami w m2, stanu zdrowotnego zieleni w ocenie
wnioskodawcy oraz zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycinki
lub przesadzenia) w formie opisowej oraz w formie graficznej na kopii aktualnej mapy
zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania działki lub terenu (a w szczególności
układ istniejących i projektowanych: obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu),
granice nieruchomości, ze wskazaniem zaistniałych kolizji z zielenią.
2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
3. Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) w
przypadku, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu, ani jego wieczystym
użytkownikiem.
4. Zgoda właściciela terenu (oryginał) w zakresie usytuowania przesadzanych lub
posadzonych w zamian drzew lub krzewów z zaznaczeniem ich na kopii aktualnej mapy
zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania działki lub terenu.
5. 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, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy
w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
lub
b) 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;
6. 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;
7. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
8. Kopię wypis z KRS lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej kopię zaświadczeń o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wszystkich wspólników).

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM
WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
Ja, niżej podpisany (a)
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu)

zamieszkały (a)
.......................................................................................................................................................
(adres)

oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości położonej w gminie Halinów, dla której
Sąd Rejonowy w ........................ prowadzi księgę wieczystą nr ................................... , oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka (i) nr................................................................. w
obrębie ewidencyjnym ........................................................... wynikający z prawa:
1) własności;
2) współwłasności:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres i wskazanie przysługujących udziałów )

3) użytkowania wieczystego
.......................................................................................................................................................

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych powyżej.

.............................................
(miejscowość, data)

....................................................
(podpis (y))

