……………………………………….
Miejscowość, data

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Wydział Rolnictwa, Środowiska,
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji
Ul. Borucza 2
15-659 Białystok

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
Podstawa prawna: Art. 83, art. 83 b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. 2016, poz. 2134 ze zm.)

WNIOSKODAWCA (posiadacz nieruchomości/właściciel*) *- właściwe zakreślić.
(UWAGA: Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę
właściciela na usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność
należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli).

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa

POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa

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

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

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

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

Adres …………………………………………...……………........

Adres …………………………………………...……………........

…….

…….

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

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

Telefon
………………………………………………

Telefon
………………………………………………
PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony) (UWAGA: Do wniosku dołączyć pełnomocnictwo)

Imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………………………….………………...……...……

Adres
……………………………………………………………………………………………………………………………………………......…….

Telefon
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Wnoszę (wnosimy) o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
wymienionych w pkt. 2 i 3 z terenu położonego w ……………………………………
przy ul. ……………………………………..….…………………… Obejmujący
nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ……………………….
…………………………………………… obręb ………………..……………………,
gm………………………….…………….

2. Oznaczenie drzew przeznaczonych do usunięcia
(Dla każdego drzewa należy podać obwód pnia zmierzony na wysokości 130cm od powierzchni gruntu.
W przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni, - gdy nie
posiada na tej wysokości pnia - obwód mierzony bezpośrednio poniżej korony)

Lp
1
2
3
4
5
6

Gatunek

Obwód (cm) Lp
7
8
9
10
11
12

Gatunek

Obwód (cm)

Razem ……. sztuk drzew wyżej podanych gatunków.

3. OZNACZENIE KRZEWÓW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA
Lp
1
2
3
4
5

Gatunek

Pow. w m2

Lp
6
7
8
9

Gatunek

Pow. w m2

10

Razem …….…. sztuk krzewów zajmujących łącznie powierzchnię ………..…m2 wyżej podanych
gatunków.

4. PRZEZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA LUB
KRZEWY
( Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów. Np. tereny
mieszkaniowe, przemysłowe, rolne, drogi. W PRZYPADKU DROGI WSKAZAĆ STATUS DROGI:
PUBLICZNA , NIEPUBLICZNA )

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
5. PRZYCZYNA USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW
(Podać przyczynę)
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

6. TERMIN USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW
Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu (dzień-miesiąc-rok): do
dnia .......................................................
7. OŚWIADCZENIA
Świadom odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 ustawy Kodeks karny za składanie
fałszywych zeznań, której wymiar wynosi do 3 lat pozbawienia wolności:
- OŚWIADCZAM, ŻE jako wnioskodawca: jestem osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą
TAK /NIE* i ubiegam się o zezwolenie na usunięcie
drzew/krzewów na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej TAK /NIE*
- OŚWIADCZAM, ŻĘ jako wnioskodawca planuje/nie planuje (właściwe podkreślić)
wykonanie nasadzeń zastępczych. ( jeśli wnioskodawca planuje wykonanie nasadzeń
zastępczych do wniosku należy dołączyć załącznik nr 9).
- OŚWIADCZAM, IŻ POSIADAM
 tytuł prawny do władania powyższą nieruchomością ( prawo własności, prawo użytkowania wieczystego,
użytkowanie, dzierżawa, najem. ) :
.................................................................................
.....................................................................  prawo własności urządzeń o których mowa w art.
49 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń
Jednocześnie oświadczam, że wymienione we wniosku drzewa/krzewy pochodzą z
zadrzewień stanowiących moją własność oraz że znane mi są granice działki na której one
rosną.

………………………………………………………………………
Podpis wnioskodawcy

Do wniosku dołączam:
1
2

3

4

5

6
7
8
9
10
11

12

13

Zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów
W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgodę wszystkich
współwłaścicieli ze wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do
korespondencji
W przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości na której będą
przesadzone lub posadzone nowe drzewa/krzewy - zgodę właściciela nieruchomości na
przesadzenie lub posadzenie w zamian za zadrzewienie usuwane, z załącznikiem
graficznym miejsca gatunków przesadzanych lub nasadzeń w zamian
Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej
nieruchomości
Projekt zagospodarowania działki lub terenu (wykonany przez projektanta
posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane) w przypadku realizacji inwestycji,
dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
– określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i
obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o
ochronie przyrody (dotyczy: Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot
Mieszkaniowych)
Oświadczanie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, o którym mowa
w art. 83b ust. 1, pkt 2 ustawy o ochronie przyrody
Projekt planu nasadzeń zastępczych, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. a)
ustawy o ochronie przyrody - 2 egz.
Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9,
lit. b) ustawy o ochronie przyrody- 2 egz.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar
Natura 2000 (art. 83b ust. 1, pkt 10, ustawy o ochronie przyrody
Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom
określonym 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
ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane
W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z
art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z
oryginałem lub uwierzytelnioną kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego
pełnomocnictwa

Właściwe
zaznaczyć

X

Uwaga: W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na
usunięcie:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów 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;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 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;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych
lub zoologicznych;
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów
położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału
przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także
utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach
zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie
decyzji właściwego organu;
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu
na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody
nieobjętego ochroną krajobrazową;
12) drzew lub krzewów 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;
13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne
właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego
zagrożenia życia lub zdrowia;
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe
jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie
gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa
lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

