POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZEZWOLENIA
NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW
● Symbol: 6131
● Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz.
1220 z późniejszymi zmianami)
- obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie
stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni
na rok 2012 ( M.P. Nr 95, poz. 963)
● Wymagane dokumenty:
1. wypełniony wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów
2. tytuł prawny władania nieruchomością
3. Rysunek lub mapa z zaznaczonymi drzewami lub krzewami przeznaczonymi
do usunięcia w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub budowanych na tej nieruchomości
● Opłata skarbowa : Zwolnione z opłaty skarbowej – część III ust. 44 pkt 6
załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr
225, poz. 1635 z późn. zm.).
● Termin załatwienia sprawy: do 30 dni
● Jednostka odpowiadająca:
Grażyna Bakalarska – insp. ds. rolnictwa
Urząd Gminy i Miasta Lubraniec
pokój nr 9 tel. 54/286-20-17 wew. 20
● Uwagi:
Przed wydaniem zezwolenia dokonuje się oględzin wnioskowanych do usunięcia
drzew/krzewów
● Do pobrania: wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
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……………………… dnia…………………

Burmistrz
Gminy i Miasta
Lubraniec
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
WNIOSKODAWCA:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania:
a/ miejscowość, adres …………………………………………………………………………..
b/ telefon kontaktowy ………………………………………………………………………….
OŚWIADCZENIE (- właściwe podkreślić)
Oświadczam, że jako wnioskodawca:
a/ jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości
b/ jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą TAK/NIE
c/ i ubiegam się o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów na cele związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej TAK/NIE
1. Wnioskuję o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z terenu nie będącego
działką leśną położonego w miejscowości ……………………………………………………...
a/ ……………. szt. drzew niżej podanych gatunków o obwodach pni mierzonych na wysokości
130 cm od ziemi:
L.p.

Gatunek drzewa

Miejscowość

Obwód pnia w cm

Nr działki

na wysokości
130 cm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
b/ …………. m2/sztuk krzewów , niżej podanych gatunków:
L.p.

Gatunek krzewów

Miejscowość

Powierzchnia m2
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Sztuk

Nr działki

2. Przeznaczenie terenu na którym rośnie(ą) drzewo(a) /krzewy wnioskowane do wycięcia
…………………………………………………………………………………………………..
3. Przyczyna usunięcia drzew lub krzewów:
…………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4. Przewidywany termin usunięcia drzew/krzewów: ………………………………………….
5. Przewidywany termin posadzenia nowych drzew lub krzewów ……………………………
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
oświadczam, że powyższy wniosek wypełniłem(am) zgodnie z prawdą.
Ponadto oświadczam, że wnioskowane do usunięcia drzewa/krzewy nie rosną na granicy
działek, na gruntach leśnych i przy drogach publicznych.

…………………………………………….
/data i podpis wnioskodawcy/

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo:
1. Tytuł prawny władania nieruchomością (akt własności, odpis z KW, wypis z rejestru gruntów, inne)
2. Rysunek lub mapę z zaznaczonymi drzewami lub krzewami przeznaczonymi do usunięcia
w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych
na tej nieruchomości.
3. Zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości
4. Zgodę współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wspólną własnością.
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