
Tuchola, dn. …..........................

….................................................................
      (imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)

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

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

….................................................................
             (adres lub siedziba wnioskodawcy)

…................................................................
       (numer telefonu)

…................................................................
         (adres e-mail)

Burmistrz Tucholi
pl. Zamkowy 1,
89-500 Tuchola

WNIOSEK 
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody wnoszę o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzewa/krzewu1 znajdującego się na terenie poniższej nieruchomości:

1. Adres nieruchomości:

Miejscowość …...............................................

Gmina ….........................................................

Ulica …...........................................................

Numer …........................................................

2. Dane ewidencyjne nieruchomości:

Działka/działki nr …......................................

Arkusz ….......................................................

Obręb ….........................................................

3.    Nazwa gatunku drzewa lub krzewu:

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

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

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

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

1 Niepotrzebne skreślić

1



4.    Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm,

 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:

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

5.     Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew: ….............................................................................

6.     Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu:

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

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

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

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

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

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

7.     Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu: …....................................................................................

8.   Czy  usunięcie  drzew/a  lub  krzewu/ów  wynika  z  celu  związanego  z  prowadzeniem  działalności

gospodarczej?

TAK NIE2

  Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością objętą niniejszym wnioskiem.

 Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  informacją  o  przetwarzaniu  moich  danych  osobowych  na  potrzeby

postępowania  w  sprawie  udzielenia  zezwolenia  na  wycinkę  drzewa  lub  krzewu  dołączonej  do  niniejszego

wniosku

 Jestem świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań i zgodnie z art.  233 ustawy z dnia 6

czerwca  1997 r.  -  Kodeks  karny oświadczam,  że  dane zawarte  w niniejszym wniosku są  zgodne  ze  stanem

faktycznym.3

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

   (data i podpis wnioskodawcy)                

2 Zaznaczyć prawidłową odpowiedź
3 Potwierdzić zaznaczając kratkę znakiem X

2



Załączniki do wniosku:4

1. Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych5

2. Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana

3. Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę

mieszkaniową wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (o której mowa w art. 83 ust. 4

ustawy Prawo ochrony przyrody).

4. Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt

zagospodarowania działki lub terenu 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; 

5. Projekt planu:

a) 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 w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu

- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu,

oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich

wykonania

6. Decyzję 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  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu

informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach

oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego

dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana

lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

7. 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, jeżeli zostało wydane 

8. Dokument stwierdzający udzielenie ewentualnego pełnomocnictwa (albo jego urzędowo poświadczony odpis)

wraz  z  dowodem  uiszczenia  opłaty  skarbowej  za  złożenie  dokumentu  stwierdzającego  udzielenie

pełnomocnictwa - dołącza się w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika.

4. Wskazane załączniki należy załączyć do wniosku jeżeli są one wymagane ze względu na treść wniosku
5. Obowiązkowo do każdego wniosku
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