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

Lanckorona, dnia..............................

( imię i nazwisko właściciela/współwłaścicieli)
...................................................................
...................................................................
...................................................................
(adres właściciela/współwłaścicieli)

Wójt Gminy Lanckorona
34-143 Lanckorona
ul. Krakowska 473

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
1. Oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy:
Teren położony w . ………………………obejmujący nieruchomość/nieruchomości oznaczone w ewidencji
gruntów jako działki nr:
.........................................................................................................................................................................
2. Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia:
………… sztuk drzew niżej podanych gatunków o obwodach zmierzonych na wysokości 130 cm od ziemi:

lp
1
2
3
4
5

gatunek

obwód cm

lp
6
7
8
9
10

gatunek

obwód cm

………. sztuk krzewów zajmujących powierzchnię ................ m2, niżej podanych gatunków:
lp
1

gatunek

powierzchnia m2

lp
2

gatunek

powierzchnia m2

3. Przyczyną usunięcia drzew lub krzewów jest: .........................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
4. Usunięcie w/w drzew lub krzewów nastąpi w terminie do dnia: ..............................................................

5. Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew ……………………………………
Telefon kontaktowy w celu ustalenia wizji w terenie …………………..……...
W wizji w terenie będę uczestniczyć osobiście / wyznaczam(y) pełnomocnika w osobie
(właściwe podkreślić)

Pana/Pani …………………………………………………. ……(patrz załącznik nr 2)
………………………………………………………………………………………………………….
Podpis właściciela/wszystkich współwłaścicieli

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1.Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym
prawie własności urządzeń o których mowa w art. 49 §1 kodeksu cywilnego. Oświadczenie składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy, wraz z uiszczeniem opłaty skarbowej: opłata skarbowa od złożenia
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii
wynosi 17zł
– opłaty nie uiszcza się jeżeli pełnomocnictwo udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej
3. Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i
obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
Informacje dodatkowe
1.Procedura dotyczy usuwania drzew i krzewów w przypadku, gdy (art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody):
- drzew lub krzewów: na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie lub/i na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała
zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub/i jeżeli usunięcie jest związane z odnową i
pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
- drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia;
- drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza: 75 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm - w przypadku
pozostałych gatunków drzew – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego
użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do
innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi na terenach zieleni lub/i obumarły lub nie rokują szansy na
przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
- topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych,
jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
- drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub
ochrony siedlisk przyrodniczych; z grobli stawów rybnych; jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków
naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie
przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń; usuwanych z terenu poligonów lub
placów ćwiczeń, służących obronności państwa.
2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki
konserwator zabytków (art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).
3. Przepisów ustawy dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar
nie stosuje się do drzew i krzewów (art. 83f.)
- krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat; 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;
- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej
oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach (należy zwrócić się z wnioskiem do właściwego nadleśnictwa);
- owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; drzew lub krzewów usuwanych z obszaru
parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową; 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;
- drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem
przeciwpowodziowym lub utrudniających widoczność sygnalizatorów i pociągów lub stanowiących przeszkody lotnicze,
usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
- prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do
niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
- drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez jednostki do tego upoważnione, po przeprowadzeniu
oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy
stanowią złom lub wywrot;
- drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Ja, niżej podpisany(a)1)
1)...............................................................................................................................................................................................................................................................
2)..................................................................................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby (osób) ubiegającej (ubiegających) się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów albo osoby (osób) umocowanej
(umocowanych) do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów)

legitymujący(a) się
1)...............................................................................................................................................................................................................................................................
2)..................................................................................................................................................................................................................................................................

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego )

urodzony(a) w
1)...............................................................................................................................................................................................................................................................
2).................................................................................................................................................................................................................................................................. (miejsce)

zamieszkały(a)
1)...............................................................................................................................................................................................................................................................
2)............................................................................................................................................................................................................................................................. (dokładny adres)

Oświadczam(y), że posiadam(y) prawo władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków jako działka(i) nr .......................................................................................................................
położona(e) w ...................................... wynikające z tytułu2):
1) własności,
2) współwłasności
3) użytkowania wieczystego
4) trwałego zarządu
5) ..................................................................................................................................................................
(inne)

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

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

…….……………………………………………….
(czytelny podpis(y)

________
1)
2)

Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.
Właściwy tytuł należy podkreślić.

