Grajewo …...............................
........................................................................................
/ Imię i nazwisko Wnioskodawcy/

........................................................................................
/ adres zamieszkania/

........................................................................................
nr telefonu......................................................................

Burmistrz Miasta
Grajewo
WNIOSEK
Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U.
z 2013 r., poz. 627, z późn. zm. ) wnoszę o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew * / krzewów*
z terenu nieruchomości, której jestem właścicielem* / posiadaczem*.
1. Nieruchomość na której rosną drzewa* / krzewy* planowane do usunięcia:
a/ Położenie:
adres: ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
działka numer ewidencyjny ..............................................................................................................
b/ Tytuł prawny władania nieruchomością, jaki posiada wnioskodawca:
- własność*
- dzierżawa*
- wieczyste użytkowanie*
- inne ...............................................................................................................................................
c/ Właściciel nieruchomości ( imię i nazwisko i adres lub nazwa i siedziba):
...........................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
2. Drzewa, które zamierzam usunąć :
..............................................
.....................
......................................................................
/ nazwa gatunku drzewa/

/ ilość sztuk/

/ obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm od
powierzchni ziemi/.

...............................................
.....................
.....................................................................
............................................
....................
.....................................................................
...........................................
....................
......................................................................
...........................................
....................
....................................................................
3. Wielkość powierzchni, z której planuje się usunąć krzewy .....................m 2(jeśli dotyczy).
4. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew* / krzewów*:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5. Termin zamierzonego usunięcia drzew* / krzewów*..............................................................................
6. W zamian za usunięte drzewa zobowiązuję się do nasadzenia ............... …........szt. drzew gatunku
.......….................................................................................................................................................
7. Zezwolenie dotyczy usunięcia drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej* / związane z prowadzeniem działalności gospodarczej *
Powyższe dane potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy o odpowiedzialności karnej
z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy.
.................................................................
/podpis wnioskodawcy/
* niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE
1. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem ( lecz np. dzierżawcą), do wniosku
należy dołączyć zgodę właściciela.
2. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
w godzinach pracy tj. 730-1530.
3. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
4. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną
krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wymaga uzyskania
zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo organu uznającego obszar za rezerwat
przyrody.
5. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej.
6. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, za wyjątkiem
przypadków określonych w ustawie.
7. Do wniosku należy dołączyć rysunek, mapkę 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
1994r. - Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do
granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej
nieruchomości.
8. Projekt planu nasadzeń:

nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie
mniejszej niż liczba usuniętych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia
usuwanych krzewów,stanowiących kompensacje przyrodniczą za usunięte drzewa lub
krzewy w rozumieniu art.3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska, lub

przesadzenia drzewa lub krzewu jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy
lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informacje o liczbie, gatunku lub
podmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

OŚWIADCZENIE
o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
Ja/My niżej podpisany/ni uprzedzony/eni o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań /art.233 Kodeksu Karnego/ o ś w i a d c z a m/y, że jestem/śmy właścicielem/ami na
podstawie aktu notarialnego........................................................
sporządzonego w dniu .......................................... przez Notariusza ….......................
…...........................................................................nieruchomości położonej
na terenie
administracyjnym miasta Grajewo przy ul….........................…..................................... o
numerze ewidencyjnym.............................................. dla której założona jest księga
wieczysta nr …................................... ….......................................................................
…...........................................
/podpis składającego oświadczenie/

