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Lubomia, dnia………………………….
…………………………………..

(wnioskodawca)

…………………………………..
(adres)

…………………………………..
(telefon) Wójt Gminy Lubomia

ul. Szkolna 1
44-360 Lubomia

WN I O S E K
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Na podstawie art. 83 ust. 1 oraz art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) wnoszę o wydanie zezwolenia na

usunięcie......................(sztuk/m2*) drzew(a)/krzewu(ów)*. Wnioskowane do usunięcia

drzewo(a) jest(są) gatunku……..………….……… o obwodzie pnia1.……………………,

rosnących(ego) na terenie nieruchomości oznaczonej numerem działki ………….……………

Drzewo(a)/krzew(y)* rosną na terenie posesji przy ul………………………w……………..…

Przyczyną usunięcia

jest: ………………………………………………..………………………

Termin zamierzonego usunięcia drzew(a)/krzewu(ów)* …………………….………………...

Usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej: TAK

NIE*

………………………
(podpis)

*niepotrzebne skreślić
1 Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa

Załącznik:

1) Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
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2) Pisemna zgoda właściciela – w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem
lub użytkownikiem wieczystym.

3) Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku, gdy nieruchomość stanowi
współwłasność.

4) Rysunek, mapę 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,

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.


