Kudowa-Zdrój, dnia ………… 20……r.

URZĄD MIASTA
KUDOWA-ZDRÓJ
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdrój

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA
USUNIĘCIE DRZEW I /LUB KRZEWÓW
WNIOSKODAWCA
Imię i
nazwisko
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod
pocztowy

Nr lokalu

Telefon
OZNACZENIE PEŁNOMOCNIKA (jeżeli jest ustanowiony)
Imię i
nazwisko
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod
pocztowy

Nr lokalu

Telefon
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI (jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem)
Imię i
nazwisko
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod
pocztowy

Nr lokalu

Telefon
1. TYTUŁ PRAWNY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - właściwe zaznaczyć
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
DZIERŻAWCA
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
WŁAŚCICIEL URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 § 1 KODEKSU
CYWILNEGO
PEŁNOMOCNIK
INNY – wskazać jaki
……………………………………………………………………………

Wnoszę o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów rosnących na terenie
nieruchomości

położonej

przy

ul.

……………………………………………………………. w Kudowie-Zdroju.
2. WYKAZ DRZEW/KRZEWÓW WNIOSKOWANYCH DO USUNIĘCIA (zgodny z

załącznikiem mapowym składanym wraz z niniejszym wnioskiem):
Wielkość
Obwód
powierzchni, z której
Lp.
Nazwa gatunku
pnia
zostaną usunięte
¹
drzewa / krzewu ²
drzewa 3
krzewy
[cm]
[m2]

Nr działki
i obręb

1
2
3

( w przypadku większej ilości drzew i/lub krzewów, należy dołączyć załącznik z wykazem)
¹ Lp. (Liczba porządkowa) nadana we wniosku m u s i być zgodna z numerem usytuowania
drzewa/krzewu na załączniku graficznym(rysunek, mapa lub proj. zagospodarowania działki/terenu).
² (np. Cis pospolity, Jesion wyniosły, Modrzew europejski, Świerk zwyczajny)
³ Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130cm od powierzchni gruntu. W przypadku gdy na
wysokości 130cm drzewo posiada kilka pni-należy podać obwód każdego z tych pni. W przypadku
gdy drzewo na tej wysokości nie posiada pnia-należy podać obwód pnia mierzony bezpośrednio
poniżej korony drzewa.

3. OPIS I PRZEZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA/KRZEWY

(np.: działka budowlana, działka rolna, ogród przydomowy, …):
………………………………………………………………………………………………
……….
………………………………………………………………………………………………
…….....………………………………………………………………….
………………………………………………………………….....
………………………………………………………………….
4. PRZYCZYNA ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA DRZEW/KRZEWÓW (np.: zły stan

zdrowotny, zagrożenie dla mienia, kolizja z inwestycją, … ):
………………………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………………
…….....
………………………………………………………………………………………………
…….....

………………………………………………………………………………………………
…….....
………………………………………………………………………………………………
……...................................
5. TERMIN ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA DRZEW/KRZEWÓW (data, do której

Wnioskodawca planuje usunąć drzewo/ krzew):
DZIEŃ …………….. MIESIĄC ……………………… ROK …………..
6. WSKAZANIE, CZY ZAMIERZONE USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW WYNIKA Z

CELU ZWIAZANEGO Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(zaznaczyć właściwy kwadrat):
Wynika
Nie wynika
Do wniosku załączam – zaznaczyć właściwe:



załącznik graficzny, określający usytuowanie drzew lub krzewów w odniesieniu do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
(wymagane),:
rysunek lub mapę, albo
















projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta
posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane (w przypadku realizacji inwestycji, dla
której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)
zgodę właściciela nieruchomości
nie dotyczy: właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego nieruchomości, spółdzielni
mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych (w których właściciele lokali powierzyli zarząd
nieruchomością wspólną zarządowi), zarządców nieruchomości będących własnością Skarbu
Państwa oraz posiadaczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących
żadnym z wyżej wymienionych podmiotów);
zgodę/-y wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (w przypadku
współwłasności, także współwłasności małżeńskiej – ze wskazaniem ich adresów zamieszkania i
adresów do korespondencji jeśli są inne od adresów zamieszkania),
pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis
poświadczony za zgodność z oryginałem-urzędowo lub notarialnie)
dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa -17zł,
projekt planu nasadzeń zastępczych (jeśli są planowane), o którym mowa w art. 83b ust. 1,
pkt. 9a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu (jeśli jest planowane), o którym mowa
w art. 83b ust. 1, pkt. 9b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom
(w przypadku, gdy zostało wydane),
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar NATURA 2000
(w przypadku, gdy jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego
przedsięwzięcie),
oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, o którym mowa
w art. 83b ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zał. 1 lub 2 do
niniejszego wniosku(wymagane),
oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego, -zał. nr 3 do niniejszego wniosku(wymagane),
oświadczenie o udostępnieniu informacji określonych w art. 83 ust 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dotyczy: Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych obligatoryjnie), -zał. nr 4 do niniejszego wniosku(wymagane),

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k. za składanie
fałszywych zeznań, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzanych danych
osobowych dla klientów Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju dot. postępowań
administracyjnych związanych z usunięciem drzew i krzewów (zgodnie z art. 13 ust 1 RODO)

………………….
………………………………………………………
czytelny podpis Wnioskodawcy
/osób umocowanych do reprezentowania
Wnioskodawcy

