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

Wnioskodawca:

.........................................................................
(imię i nazwisko, nazwa)

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

.........................................................................
..........................................................................
(telefon kontaktowy)

…………………………..…………….
…………………………….…………..
…………………………..…………….

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.
poz. 627 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
i krzewów zgodnie z poniższym zestawieniem, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym ……., położonej w miejscowości ……………..…….………, gmina
……………..……….………. .

1. Drzewa wnioskowane do usunięcia (z podaniem obwodów pni mierzonych na wysokości
130 cm oraz numeru inwentaryzacyjnego i rysunku odpowiadającego lokalizacji drzew):
nazwa łacińska

nazwa polska

obwód pnia na wys. 130 cm [cm]
Pobrano ze strony www.inwentaryzacje-dendrologiczne.pl

nr inw.

2. Krzewy wnioskowane do usunięcia (z podaniem powierzchni przez nie zajmowanych oraz
numeru inwentaryzacyjnego i rysunku odpowiadającego lokalizacji krzewów):
nr inw.

nazwa łacińska

nazwa polska

2

powierzchnia [m ]

3. Tytuł prawny władania nieruchomością:
Właścicielem nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym ………… położonej w
miejscowości ………………………, gmina …………………..……… - jest ……………………….……………..…………. .
4. Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa i krzewy.
Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa i krzewy …………………………………………………………. .
5. Przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzew i krzewów.
Przyczyną usunięcia drzew jest ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania wycinki drzew i krzewów kolidujących
z powyższym zamierzeniem inwestycyjnym.
Drzewo zostanie usunięte w terminie ……. lat od daty wydania zezwolenia na jego usunięcie
Wycinka drzewa zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem okresu lęgowego ptaków.
Proszę jednocześnie o uwzględnienie możliwości wykonania nasadzeń zastępczych drzew
i krzewów proponowanych w załączonym do wniosku projekcie nasadzeń, jako utraconych

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub budowanych na tej nieruchomości,
2. Inwentaryzacja zieleni,
3. Projekt nasadzeń zastępczych,
4. Zgoda właściciela nieruchomości,
5. …………………………………………………………………………..

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

Pobrano ze strony www.inwentaryzacje-dendrologiczne.pl

w wyniku dokonanej wycinki walorów przyrodniczych.

