Dwikozy, dn. ...........................
.................................................
Nazwisko i imię

.................................................
.................................................
.................................................
Adres i nr telefonu

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW (KRZEWÓW)
Zgodnie z art. 83 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880)
o ochronie przyrody, wnioskuję o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (krzewów) rosnących na
terenie (podać nr działki i adres)……………………………………………………………………...
rosnących na terenie będącym własnością ……………………………………………………………
(imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę)

…………………………………………………………………………………………………………
tytuł prawny władania nieruchomości ………………………………………………………………...
przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa/krzewy ……………………………..………………..
Wykaz drzew (krzewów) wnioskowanych do usunięcia:
GATUNEK
DRZEWA
(KRZEWU)

ILOŚĆ
(SZT.)

OBWÓD PNIA
DRZEWA
MIERZONY
NA WYS. 130
CM

PRZYCZYNA USUNIĘCIA DRZEWA

PRZEWIDYWANY
TERMIN
USUNIĘCIA
DRZEWA

….........................................................................
(PODPIS WNIOSKODAWCY)

Pouczenie : jeżeli posiadacz nieruchomości na której rosną drzewa lub krzewy nie jest jej
właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Dwikozy, dn. …..……………..
(miejscowość, data)

………………………………………….
(imię i nazwisko)

………………………………………….
………………………………………….
(adres)

ZGODA
właściciela/współwłaściciela na usunięcie drzewa/drzew lub krzewów
z terenu nieruchomości
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………..……………,
legitymujący się dowodem osobistym o serii i nr ……………………..……………, wydanym przez
……………………………………………...………….., wyrażam zgodę na usunięcie drzewa/drzew
(podać gatunek drzewa/drzew, ilość i obwody pni mierzone z dokładnością do 1 cm na wysokości
130cm) ………...………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
krzewów (podać gatunek i powierzchnię w m2, którą porastają) ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
przez Pana/ią ………………………………………………………, rosnących na działce/działkach
o numerze ewidencyjnym ………………….…………………………………………………………,
obręb geodezyjny ……………………………………………………………….…………………….,
której/których jestem właścicielem/współwłaścicielem.

………………………………………………………
(czytelny podpis wyrażającego zgodę)

Wycinka drzew
Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego
przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Zezwolenie na usunięcie drzew
lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego
zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew
lub krzewów. Wymogu uzyskania zezwolenia nie stosuje się do drzew lub krzewów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

W lasach, decyzję na wycinkę drzew z lasów prywatnych podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec
Świętokrzyski. Tę sprawę załatwia się za pośrednictwem pracownika Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Kiliańskiego 12 a, tel. 41-265-31-49.
Owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz
w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach objętych ochroną krajobrazową.
Na plantacjach drzew i krzewów.
Których wiek nie przekracza 5 lat.
Usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych.
Niszczących nawierzchnię i infrastrukturę drogową, ograniczających widoczność na łukach i skrzyżowaniach,
z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
Usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości
mniejszej niż 3 m. od stopy wału.
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.
Stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

Wymagane dokumenty:
1)

2)
3)

wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
b) tytuł prawny władania nieruchomością,
c) nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
d) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
e) przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
f) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
g) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy
zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli wnioskodawca (posiadacz nieruchomości) nie jest jej właścicielem,
zgoda organu uznającego obszar za rezerwat przyrody, jeżeli wnioskodawca ubiega się o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach
rezerwatu przyrody.

Forma załatwienia sprawy
- oględziny drzew i krzewów wnioskowanych do wycinki,
- decyzja Wójta Gminy Dwikozy.
Termin załatwienia sprawy
- 30 dni od daty złożenia wniosku,
- w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - sprawa szczególnie skomplikowana.
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Infrastruktury i Promocji Urząd Gminy w Dwikozach pokój nr 5.
Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dwikozach www.dwikozy.asi.pl,
www.dwikozy.gmina.pl lub w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy w Dwikozach ul. Spółdzielcza 15 nr tel. 15-831-14-71
wew.56
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Dwikozy.
Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy w Dwikozach lub nadaje listem poleconym, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji wnioskodawcy.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

