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BURMISTRZ BRZESKA

Wnioskodawca
(właściciel / i współwłaściciel/e)
................................................................................................
(imię i nazwisko)

..................................................................................
(adres zamieszkania)

...............................................................................................
(tel. kontaktowy)

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów
1.

Zwracam się o wydanie zezwolenia na usunięcie niżej wymienionych :

a) D R Z E W w ilości …………………………… sztuk
Lp.

Gatunek drzewa

Ilość
sztuk

Obwód pnia drzewa
mierzony na wys.
130 cm

Nr
działki

Miejscowość
ulica

Nr
działki

Miejscowość
ulica

1
2
3
4
5
b) K R Z E W Ó W z powierzchni …………..……………. m2
Lp.

Gatunek krzewu

Powierzchnia [ m2 ]
jaką zajmuje/ą krzew/krzewy

1
2
2. Oświadczam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, że działka /
działki o nr ew. ........................................................................................... stanowi /ą moją własność,
jestem użytkownikiem wieczystym, posiadam prawo własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego.
3. Określam przyczynę usunięcia drzew / krzewów:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
4. Określam termin * usunięcia drzew / krzewów (czas, przez jaki ważna jest decyzja - tylko w tym czasie
można usunąć wnioskowane drzewa / krzewy) np. decyzja ważna przez: rok, 2 lata, do końca danego roku itp.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………...

1

5. Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że granice działek są mi znane, a drzewa / krzewy
rosną w odległości :
- …………………………..…... od obiektów budowlanych znajdujących się na działce
- …………………………….… od granic działki
6. Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że usunięcie drzew / krzewów
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

jest / nie jest

7. Do wniosku należy dołączyć rysunek, mapę - 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 drzew / krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i
obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
8. Do wniosku należy dołączyć projekt planu nasadzeń zastępczych lub projekt planu przesadzenia
drzew / krzewów – jeśli 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:
planuję / nie planuję

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

*

czytelny podpis wnioskodawcy
właściciela / i współwłaściciela / spadkobiercy /ów

UWAGA:
Czas na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji – do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
W trudnych przypadkach, termin może ulec wydłużeniu.
Bez zezwolenia można usuwać m.in.:

1) krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi
publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 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 – obowiązuje ZGŁOSZENIE
3b) drzewa lub krzewy usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4) drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5) drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem terenów nieruchomości wpisanej do rej. zabytków lub na terenach zieleni;

*

W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność (np. mąż i żona, matka i syn itp.) – należy wpisać
wszystkich współwłaścicieli, którzy to własnoręcznie podpisują się pod tym wnioskiem.
W przypadku, gdy właściciel / współwłaściciel nie żyje, należy podać ilość i wpisać wszystkich spadkobierców
(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania / zameldowania)  wtedy pisemnie oświadczają, że są spadkobiercami po
zmarłym właścicielu / współwłaścicielu działki i podpisują się czytelnym podpisem na oświadczeniu, w którym również
wyrażają zgodę na usunięcie drzew / krzewów z danej działki.
Wolne od opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 j.t.)
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