Zarejestrowano:

Urząd Miejski w Zabrzu
Wydział Ekologii
ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze
tel. (32) 37-33-333, fax. (32) 37-33-339,
e-mail: sekretariat_we@um.zabrze.pl

WNIOSEK WE-01
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE/PRZESADZENIE*
DRZEW LUB KRZEWÓW
nr wydania: 9; data aktualizacji: 03.09.2015 r.

WNIOSKODAWCA:
Imię i nazwisko………………………………....................………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
* lub nazwa posiadacza nieruchomości albo właściciela urządzeń (zgodnie z art.49 § 1 k.c.):
....................………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
Adres: ....................………………………………………………………………………………………..…..…….…......
………………………………………………………………………………………………………………………………...
telefon(y) . ............................................... ............................................... fax. .....................................................
PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony):
Imię i nazwisko: …………………………………...................……………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………..…..….…
Adres: ....................………………………………………………………………………………………..………….......
………………………………………………………………………………………………………………………….……
telefon(y) . ............................................... ............................................... fax. ..................................................

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 627, z późn. zm.), zwracam(y) się o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie*
drzew/a / i krzewów* rosnących na terenie nieruchomości położonej w Zabrzu
przy ulicy …………………………………………………………………………………………………….…:

I.

WYKAZ DRZEW/KRZEWÓW WNIOSKOWANYCH DO USUNIĘCIA

Nr
inw.**

Nazwa gatunku***

Obwód pnia
drzewa**** [w cm]

Powierzchnia krzewu
w rzucie poziomym
[w m²]

Nr działki

* niewłaściwe skreślić
** Nr inwentaryzacyjny drzewa/krzewu nadany we wniosku winien być zgodny z nr usytuowania drzewa/krzewu na załączniku graficznym
(rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki/terenu).
*** należy podać łącznie nazwę rodzajową oraz epitet gatunkowy np. lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, ligustr pospolity itp.
**** obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130cm od powierzchni gruntu. Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm,
każdy pień traktuje się jak odrębne drzewo a ich obwody podaje się we wniosku.
Natomiast, gdy korona drzewa znajduje się poniżej 130 cm należy podać obwód pnia mierzony tuż pod koroną i ten fakt opisać.
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II. WŁAŚCICIEL(E) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA LUB KRZEWY:
Imię i nazwisko lub nazwa osoby prawnej, adres: …...................……………………………………….…...........
……………………………………………………………………………………………………………………..……..…
……………………………………………………………………………………………………………………..…….…

III. PRZYCZYNA ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA DRZEW/A/ KRZEWU* (opisać indywidualnie dla każdego
drzewa lub krzewu np. zły stan zdrowotny, kolizja z inwestycją, inne)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

IV. MIEJSCE, NA KTÓRYM ROŚNIE DRZEWO/KRZEW* (wg: ewidencji gruntów, aktualnego sposobu
korzystania z nieruchomości np. działka budowlana, urządzona zieleń, pas drogowy, użytek rolny……..inne)
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. WSKAZAĆ CZY USUNIĘCIE LUB PRZESADZENIE* DRZEW/KRZEWÓW* WYNIKA Z CELU
ZWIĄZANEGO Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Usunięcie/przesadzenie* drzew lub krzewów nie jest związane z prowadzaniem działalności gospodarczej.
Usunięcie/przesadzenie* drzew lub krzewów jest związane z prowadzaniem działalności gospodarczej.

VI. PLANOWANY TERMIN USUNIĘCIA DRZEW/A LUB KRZEWÓW (data, do której wnioskodawca planuje
usunąć drzew/a lub krzewy)
Dzień………………., miesiąc……………………………………, rok……………………
* niewłaściwe skreślić

Do wniosku załączam:
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu
cywilnego (Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii
elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należące do części składowych nieruchomości, jeżeli
wchodzą w skład przedsiębiorstwa).
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgodę wszystkich współwłaścicieli ze
wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji.
W przypadku wspólnoty mieszkaniowej składającej wniosek w trybie art. 20 ust.1 ustawy o własności
lokali wymagana jest uchwała wspólnoty. *
3. W przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości należy załączyć zgodę właściciela
nieruchomości. Zgoda właściciela nie jest wymagana, gdy posiadacz jest użytkownikiem wieczystym
nieruchomości oraz gdy wniosek jest złożony przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę
mieszkaniową (w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi),
zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego żadnym z wyżej wymienionych podmiotów.
W przypadku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze lub Skarbu Państwa
wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Zabrze, z wyjątkiem ww. podmiotów - formularz ZN-06
złożony do Wydziału Zarządzania Nieruchomościami tut. Urzędu.
4. Oświadczenie - złożone przez spółdzielnię mieszkaniową lub zarząd powierzony wspólnoty
mieszkaniowej - o udostępnieniu informacji zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
5. 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.
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6. Jeżeli jest wymagany* 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.
7. Jeżeli jest wymagana* 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.
8. Jeżeli jest wydane*. 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.

9. 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 kopią
dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.*

10. Inne: …………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………….…
* Niewłaściwe skreślić

Zabrze, dnia ...................................

….………….........................................................
….………….......................................................
………….........................................................
(Czytelny podpis wnioskodawcy/ów lub pełnomocnika)

Uwaga: W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.:
1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
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 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub
na terenach zieleni;
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