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……………………………………………
miejscowość, data


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Ul. 1 Maja 16
74-100 Gryfino


WNIOSEK 
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW lub KRZEwów

I - Wnioskodawca (posiadacz nieruchomości lub właściciel urządzeń o których mowa w art. 49§1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny)
Imię i nazwisko/ nazwa instytucji/ pieczęć




Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
e-mail:
Telefon:

II - Pełnomocnik (jeśli został ustanowiony)
Imię i nazwisko 
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
Nr domu:
  Nr lokalu: 
e-mail:
  Telefon:

III - W³aœciciel nieruchomoœci, na której rosn¹ wnioskowane do usuniêcia drzewa lub krzewy 
Imiê i nazwisko/ nazwa instytucji/ pieczêæ




Miejscowoœæ:
Kod pocztowy:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
e-mail:
Telefon:


IV -  lokalizacja nieruchomoœci, na terenie której roSn¹ wnioskowane 
do usuniêcia drzewa lub krzewy
Miejscowoœæ:
Kod pocztowy:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Nieruchomoœæ oznaczona w ewidencji gruntów (nale¿y podaæ numer i obrêb ewidencyjny dzia³ki):

………………………………………………………………………………………………………………………
Okreœlenie terenu, na którym rosn¹ wnioskowane do usuniêcia drzewa lub krzewy, wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów, aktualnego korzystania z nieruchomoœci (np. dzia³ka zabudowana, dzia³ka budowlana do zabudowy, nieu¿ytki, park, zieleniec, pas drogowy drogi publicznej, itp.) 

………………………………………………………………………………………………………………………
Oœwiadczam(y), pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej wynikaj¹cej z art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny za sk³adanie fa³szywych zeznañ,                   ¿e posiadam(y) tytu³ prawny w³adania nieruchomoœci¹ stanowi¹c¹ dzia³kê(ki) nr…………………...…..... obrêb ewidencyjny: ………………………..…, w formie (zaznaczyæ w³aœciwy kwadrat): 

□ w³asnoœci 
□ wspó³w³asnoœci
□ u¿ytkowania wieczystego
□ trwa³ego zarz¹du (nale¿y wskazaæ w³aœciciela nieruchomoœci)……………………………………………
□ stosunku zobowi¹zaniowego (np. dzier¿awa)………………………………………….………....................
    …………………………………………………………………………………………………………………
□ korzystam z nieruchomoœci o nieuregulowanym stanie prawnym ………………………………………..
    ………………………………………………………………………………………………………………….
□ inne (okreœlenie formy prawnej)……………………………………………………………………………..
 ………………………………………….…………………………………………………………………….….


Jestem œwiadomy odpowiedzialnoœci karnej za z³o¿enie fa³szywego oœwiadczenia.



…………………………………………………………………………………………
Imiê i nazwisko sk³adaj¹cego oœwiadczenie/ Imiona i nazwiska sk³adaj¹cych oœwiadczenie


V  - WYKAZ DRZEW i krzewów WNIOSKOWANYCH DO USUNIÊCIA
Lp.
Nr inwentaryzacyjny1)
Nazwa gatunkowa drzewa lub krzewu
Obwód pnia drzewa na wys. 130ﾠcm130 cm 2) / wielkość powierzchni  krzewu w m2  3)
Nr działki, obręb
















Objaœnienia:
	Numer inwentaryzacyjny drzewa lub krzewu podany we wniosku powinien byæ zgodny z numerem usytuowania drzewa lub krzewu  na za³¹czniku graficznym. Lokalizacja drzew/krzewów na za³¹czniku graficznym powinna pokrywaæ siê z oznakowaniem drzew/krzewów w terenie.
	W przypadku gdy na wysokoœci 130ﾠcm130 cm drzewo posiada kilka pni – nale¿y podaæ obwód ka¿dego z tych pni, a gdy drzewo na tej wysokoœci nie posiada pnia, to obwód pnia bezpoœrednio poni¿ej korony drzewa.
	Wielkoœæ powierzchni pokrytej krzewami stanowi wielkoœæ rzutu poziomego krzewu.

W przypadku wiêkszej liczby gatunków drzew/powierzchni krzewów, do wniosku nale¿y za³¹czyæ inwentaryzacjê zieleni, w formie tabelarycznej, zawieraj¹c¹: liczbê porz¹dkowa, nr inwentaryzacyjny drzewa/ krzewu zgodny z numerem usytuowania drzewa na za³¹czniku graficznym, gatunek drzewa/krzewu, obwód pnia drzewa na wys. 130 cm /wielkoœæ powierzchni krzewu w m2 , numer i obrêb dzia³ki.

VI - PRZYCZYNA wnioskowanego USUNIĘCIA DRZEW lub krzewów 
 …………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
WSKAZAnie CZY wnioskowane USUNIĘCIE WYNIKA Z CELU ZWIĄZANEGO 
Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ - wynika 
□ – nie wynika

VII - PLANOWANY TERMIN USUNIĘCIA DRZEW lub KRZEWów (data, do której wnioskodawca planuje usunąć drzewa lub krzewy – podana data określa termin ważności zezwolenia).
dzieñ ………………, miesi¹c ……………………………………, rok  ……………..…….

VIII - planowane wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z usunięciem drzew lub krzewów
□ – tak
□ – nie  
planowane nasadzenie:
	drzew w liczbie ……….……… (nie mniejszej ni¿ liczba usuwanych drzew) /
	krzewów na powierzchni ……….…….m2 (nie mniejszej ni¿ powierzchnia usuwanych krzewów), 

stanowi¹cych kompensacjê przyrodnicz¹ za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska,  zgodnie z do³¹czonym planem nasadzeñ w terminie do ………………………….………...…….







………………………………………………………………………………………………………………………
czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców lub osób umocowanych do reprezentowania wnioskodawcy                 (w przypadku osób prawnych podpisy zgodne z KRS)






Za³¹czniki do wniosku (w³aœciwe zakreœliæ):
zgoda w³aœciciela nieruchomoœci (orygina³) na usuniêcie drzew lub krzewów, w przypadku, gdy posiadacz nie jest w³aœcicielem lub u¿ytkownikiem wieczystym 
Uwaga: zgoda w³aœciciela nieruchomoœci nie jest wymagana w przypadkach wniosku z³o¿onego przez:
	zarz¹dcê nieruchomoœci bêd¹cej w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa,

u¿ytkownika wieczystego, 
	posiadacza nieruchomoœci o nieuregulowanym stanie prawnym (nie dotyczy Spó³dzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych).
 oœwiadczenie o przeprowadzeniu czynnoœci tj. udostêpnieniu informacji o zamiarze z³o¿enia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniêcie drzew lub krzewów, z wyznaczeniem co najmniej 30-dniowego terminu zg³aszania uwag, w przypadku wniosku z³o¿onego przez spó³dzielniê mieszkaniow¹ lub wspólnotê mieszkaniow¹, w której w³aœciciele lokali powierzyli zarz¹d nieruchomoœci¹ wspóln¹ zarz¹dowi. Oœwiadczenie sk³ada siê pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za sk³adanie fa³szywych zeznañ. 
 oœwiadczenie o posiadanym prawie w³asnoœci urz¹dzeñ o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, sk³adane pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za sk³adanie fa³szywych zeznañ.
 rysunek lub mapa albo wykonany przez projektanta posiadaj¹cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dzia³ki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – okreœlaj¹ce usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomoœci i obiektów budowlanych istniej¹cych  lub projektowanych na tej nieruchomoœci.
 projekt planu:
nasadzeñ zastêpczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej ni¿ liczba usuwanych drzew lub                      o powierzchni nie mniejszej ni¿ liczba usuwanych krzewów, stanowi¹cych kompensacjê przyrodnicz¹ za usuwane drzewa i krzewy,
przesadzenia drzew lub krzewów
- je¿eli s¹ planowane, wykonany na rysunku lub mapie, oraz informacjê o liczbie, gatunku lub odmianie  drzew lub krzewów oraz miejscu                       i planowanym terminie ich wykonania.
 decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsiêwziêcia w zakresie oddzia³ywania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsiêwziêcia, dla którego wymagane jest jej uzyskanie zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko oraz postanowienie uzgadniaj¹ce wydane przez w³aœciwego regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska w ramach ponownej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, je¿eli jest wymagana lub zosta³a przeprowadzona na wniosek realizuj¹cego przedsiêwziêcie,
 zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynnoœci podlegaj¹ce zakazom okreœlonym 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, je¿eli zosta³o wydane.
 w przypadku dzia³ania przez pe³nomocnika – orygina³ lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 Kodeksu postêpowania administracyjnego odpis pe³nomocnictwa do sk³adania oœwiadczeñ woli wraz z orygina³em lub uwierzytelnion¹ kopi¹ dowodu zap³aty op³aty skarbowej od udzielonego pe³nomocnictwa  
 pisemne  zgody pozosta³ych wspó³w³aœcicieli, je¿eli nieruchomoœæ jest wspó³w³asnoœci¹, w przypadku, je¿eli nie podpisali siê oni pod wnioskiem

