………………………………………….
miejscowość, data

…………………………………………………
imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy
…………………………………………………
adres/siedziba
………………………………………………….
telefon

WÓJT GMINY CHOCEŃ

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (krzewów)
Rosnących na terenie położonym w (miejscowość)………………………………………
ul………………………………………nr ew. działki………………...obręb……….
- drzew / krzewów gatunku
………………………..............................…................................................................................ w ilości
(sztuk drzew, m2 krzewów) …………….............................………............................................
…………………………………………………………………………………………………..
o obwodzie pnia ( w cm, mierzonym na wysokości 130 cm) ………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Wnioskowane do wycinki drzewo lub krzew chciał(a) bym usunąć z powodu
………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………..……………….…
………………………………………………………………………………..……………………….…
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
- podać termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu ........................................
W zamian za wnioskowane do usunięcia drzewa/krzewy planuję wprowadzenie nasadzeń zastępczych,
rozumianych jako posadzenie nowych:


drzew w liczbie………..(szt.) / krzewów na powierzchni ………………………m² (nie
mniejszej niż liczba usuwanych drzew/ nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów),
stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt
8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

w terminie do ……………………………….
Informacja o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu wykonania nasadzeń lub
przesadzenia zawarta została w załączonym projekcie planu.
Prośba o odstąpienie od dokonania nasadzeń zastępczych albo przesadzenia drzewa lub krzewu*
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....................................
……………………………………
(data)

……………………………………………….
(podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)
*podać przyczynę

1

Oświadczam, że posiadam zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana/ lub
oświadczam, że udostępniłem informację o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa lub krzewu o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody
(dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych)
……………………………………
(data)

……………………………………………….
(podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

*niepotrzebne skreśli
Załączniki: (niepotrzebne skreślić):
1) pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości),
2) zgoda właściciela nieruchomości, w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem lub
użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz gdy wniosek nie jest złożony przez spółdzielnię
mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową.
3) mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia oraz projekt planu: - nasadzeń zastępczych,
rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych
drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących
kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy. Projekt planu należy wykonać w formie
rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, z podaniem informacji o liczbie,
gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania,
4) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku
realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie.
5) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom,
jeżeli zostało wydane,
6) ………………………………………………..
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