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

Kłecko, dnia……………................

imię i nazwisko lub wnioskodawcy

……………………………………
adres/siedziba

........................................................
nr telefonu kontaktowego

.........................................................
imię i nazwisko pełnomocnika
(upoważnienie + opłata skarbowa)

........................................................
adres

........................................................
nr telefonu kontaktowego

Burmistrz Gminy Kłecko
ul. Dworcowa 14
62-270 Kłecko

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
1. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134
z późn. zm.) zwracam(y) się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew(a)/krzewów(u)* rosnących
na nieruchomości położonej w:
…………………………………………………………………………………………………
(podać adres, nr działki ewidencyjnej)

2. Wykaz drzew/krzewów wnioskowanych do usunięcia (zgodny z załącznikiem 4 i/lub 5)
Nr inw.**

Nazwa gatunku***

Obwód pnia
drzewa****[cm]

Powierzchnia krzewu
w rzucie poziomym
[m2]

1

3. Miejsce zamierzonego usunięcia drzew(a)/krzewów(u)*:
...........................................................................................................................................
4. Przyczynę zamierzonego usunięcia drzew(a)/krzewów(u)*:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Termin zamierzonego usunięcia drzew(a)/krzewów(u)*:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6. Wskazać, czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
(*wybrać właściwe)
Tak*

Nie*

Pouczony o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oświadczam,
iż dane zawarte w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………………………........................................
Czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/wnioskodawców lub pełnomocnika
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Załączniki dotyczące tylko osób fizycznych/osób prawnych/jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

8

Do wniosku dołączam:

Ilość

Zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów*
W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgodę wszystkich
współwłaścicieli ze wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji*
Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej
nieruchomości*
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, o którym mowa w
art. 83b ust. 1, pkt 2 ustawy o ochronie przyrody*
Projekt planu nasadzeń zastępczych, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. a) ustawy o
ochronie przyrody*
Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit.
b) ustawy o ochronie przyrody*
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*
W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art.
33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub
uwierzytelnioną kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa

Załączniki dodatkowe (dołączenie poniższych załączników nie jest wymagane):
Poza wymaganiami obligatoryjnymi w myśl art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, dołączam:
 Dokumentację fotograficzną - ilość ………… szt. fotografii*;
 Dokumentację fotograficzną przekazuję drogą elektroniczną na adres kusnierkiewicz@klecko.pl
(z
dopiskiem
jakiej
sprawy
dotyczy,
dane
adresowe
nieruchomości)*
………………………………………………………………………………………………………
 Inne:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………........................................
Czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/wnioskodawców lub pełnomocnika
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Załączniki dotyczące tylko w przypadku realizacji inwestycji
Lp.
1
2
3

4

5
6
7
8

9

10

Do wniosku dołączam:

Ilość

Zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów*
W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgodę wszystkich
współwłaścicieli ze wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji*
Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej
nieruchomości*
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 – określające
usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów
budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości*
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, o którym mowa
w art. 83b ust. 1, pkt 2 ustawy o ochronie przyrody*
Projekt planu nasadzeń zastępczych, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. a) ustawy
o ochronie przyrody*
Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit.
b) ustawy o ochronie przyrody*
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (art.
83b ust. 1, pkt 10, ustawy o ochronie przyrody*
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*
W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art.
33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub
uwierzytelnioną kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa

Załączniki dodatkowe (dołączenie poniższych załączników nie jest wymagane):
Poza wymaganiami obligatoryjnymi w myśl art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, dołączam:
 Dokumentację fotograficzną - ilość ………… szt. fotografii*;
 Dokumentację fotograficzną przekazuję drogą elektroniczną na adres kusnierkiewicz@klecko.pl
(z
dopiskiem
jakiej
sprawy
dotyczy,
dane
adresowe
nieruchomości)*
………………………………………………………………………………………………………
 Inne:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………........................................
Czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/wnioskodawców lub pełnomocnika
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Załączniki dotyczące tylko Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych
Lp.
1
2
3

4
5
6
7
8

9

Do wniosku dołączam:

Ilość

Zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów*
W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgodę wszystkich
współwłaścicieli ze wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji*
Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej
nieruchomości*
Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o
ochronie przyrody (dotyczy: Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot
Mieszkaniowych)*
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, o którym mowa w
art. 83b ust. 1, pkt 2 ustawy o ochronie przyrody*
Projekt planu nasadzeń zastępczych, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. a) ustawy o
ochronie przyrody*
Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit.
b) ustawy o ochronie przyrody*
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*
W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art.
33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub
uwierzytelnioną kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa

Załączniki dodatkowe (dołączenie poniższych załączników nie jest wymagane):
Poza wymaganiami obligatoryjnymi w myśl art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, dołączam:
 Dokumentację fotograficzną - ilość ………… szt. fotografii*;
 Dokumentację fotograficzną przekazuję drogą elektroniczną na adres kusnierkiewicz@klecko.pl
(z
dopiskiem
jakiej
sprawy
dotyczy,
dane
adresowe
nieruchomości)*
………………………………………………………………………………………………………
 Inne:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………........................................
Czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/wnioskodawców lub pełnomocnika
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Załączniki dotyczące tylko właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 §1
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Do wniosku dołączam:

Ilość

Zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów*
W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgodę wszystkich
współwłaścicieli ze wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji*
Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej
nieruchomości*
Oświadczanie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego*
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, o którym mowa w
art. 83b ust. 1, pkt 2 ustawy o ochronie przyrody*
Projekt planu nasadzeń zastępczych, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. a) ustawy o
ochronie przyrody*
Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit.
b) ustawy o ochronie przyrody*
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*
W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art.
33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub
uwierzytelnioną kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa

Załączniki dodatkowe (dołączenie poniższych załączników nie jest wymagane):
Poza wymaganiami obligatoryjnymi w myśl art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, dołączam:
 Dokumentację fotograficzną - ilość ………… szt. fotografii*;
 Dokumentację fotograficzną przekazuję drogą elektroniczną na adres kusnierkiewicz@klecko.pl
(z
dopiskiem
jakiej
sprawy
dotyczy,
dane
adresowe
nieruchomości)*
………………………………………………………………………………………………………
 Inne:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………........................................
Czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/wnioskodawców lub pełnomocnika
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Objaśnienia:
*wybrać właściwe i podkreślić
** Nr inwentaryzacyjny drzewa/krzewu nadany we wniosku winien być zgodny z nr usytuowania
drzewa/krzewu na załączniku graficznym (rysunek, mapa lub proj. zagospodarowania działki/terenu).
*** tj. podanie łącznie nazwy rodzajowej oraz epitetu gatunkowego np. dąb szypułkowy, brzoza
brodawkowata, dereń jadalny itp.
**** obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. Jeżeli drzewo
rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jak odrębne drzewo, a ich obwody
podaje się we wniosku. Natomiast, gdy korona drzewa znajduje się poniżej 130 cm należy podać
obwód pnia mierzony tuż pod koroną i ten fakt opisać.
Uwaga: W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupiskach o powierzchni do 25 m 2
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem
rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi
publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (z czego do działalności
gospodarczej zalicza się również prowadzenia gospodarstwa rolnego),
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania
rolniczego,
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków lub na terenach zieleni;
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią
brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału
przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację
urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji
właściwego organu;
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z
utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną
krajobrazową;
12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku
narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub
planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby
ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń,
o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne
lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub
powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na
usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
120 ust. 2f.
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Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością – podmioty inne niż osoby fizyczne

Kłecko, ………………. r.

Oświadczenie

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
i zapoznany z treścią art. 233 §1 Kodeksu Karnego, która brzmi:
„kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3”
oświadczam,
że …………..………………………………………………………………………………..
(wpisać imię i nazwisko/pełną nazwę i siedzibę posiadacza)

posiada(m) tytuł prawny do władania nieruchomością
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(w
pisać nr działki geodezyjnej, ulicę – nr, miejscowość)

i jest(em) jej posiadaczem/współposiadaczem* jako …………………………………………
(wpisać nazwę formy posiadania np.: właściciel, wieczysty użytkownik, dzierżawca, najemca lub inna - jaka)

........................................................
Czytelny podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia / pieczątka

* Niepotrzebne skreślić
8

Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 Kodeksu Cywilnego

Kłecko, ………………. r.

Oświadczenie
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
i zapoznany z treścią art. 233 §1 Kodeksu Karnego, która brzmi:
„kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3”
oświadczam,
że……………………………………………....………………………………………………..
(wpisać nazwę i siedzibę właściciela urządzeń)

posiada prawo własności urządzeń
……………………………..................................................………………................................
(wpisać rodzaj urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 Kodeksu Cywilnego),

zlokalizowanych na terenie nieruchomości
…………………………………….……………………………………………………………
(wpisać nr działki geodezyjnej, ulicę, miejscowość)

..............................................................
Czytelny podpis zgodny z KRS / pieczątka

9

Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o udostępnieniu informacji, o których mowa w art.83 ust. 4 ustawy
o ochronie przyrody.

.................................................
Nazwa podmiotu
.................................................
.................................................
adres

......................................
Miejscowość i data

Oświadczenie
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
i zapoznany z treścią art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, która brzmi:
„kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3” oświadczam, że:
…………………………………………………………………………………………………
(wpisać pełną nazwę i siedzibę spółdzielni/wspólnoty)

w dniu…………………..poinformowała, w sposób zwyczajowo przyjęty – członków
spółdzielni, członków wspólnoty, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami
spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni - o zamiarze złożenia wniosku
o wydanie zezwolenia na usunięcie:
……………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………...….……………………………………
…………………………………………………………...………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………
(podać liczbę i gatunki drzew, powierzchnię i gatunek krzewów, nr geodezyjny działki, adres nieruchomości)

i wyznaczyła 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag do dnia ………………...

..............................................................
Czytelny podpis zgodny z KRS / pieczątka
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