
…………………………………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………………………
Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy

……………………………………………………………

……………………………………………………………
Adres lub siedziba wnioskodawcy

……………………………………………………………
Telefon, e-mail

……………………………………………………………
Imię i nazwisko pełnomocnika

……………………………………………………………         

……………………………………………………………
Adres pełnomocnika 

…………………………………………………………..
Telefon, e-mail

WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(Art. 49. § 1 k.c.: Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz
inne urządzenia podobne)

2. Oznaczenie miejsca, na którym rosną drzewa lub krzewy

Nr geodezyjny działki …………………………………………….……………. Obręb …………………………………………………………………..

Miejscowość ………………………………………………………………………. Ulica …………………………………………………….. Nr………….

Inne oznaczenie nieruchomości …………………………………………………………………………………………………………………………..
(np. pas drogowy, grunt rolny, grunt pod wodami, teren zielony, nr działki ogrodowej w przypadku ROD)

3. Oznaczenie drzew i krzewów

……. szt. drzew, zgodnie z poniższym zestawieniem tabelarycznym*:
(należy wpisać drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza: 
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew)

..…. szt. krzewów, zgodnie z poniższym zestawieniem tabelarycznym*:
(należy wpisać krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni powyżej 25 m2)

Burmistrz Miasta i Gminy Września
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września



Lp.
Nr drzewa/
krzewu na
mapie**

Nazwa gatunku
drzewa/krzewu

Obwód pnia drzewa mierzony
na wysokości 130 cm [cm]***

lub wielkość powierzchni, z
której zostanie usunięty krzew

[m2]

Nr geod.
działki Uwagi

1
2
3
4
5
6

* jeżeli tabela ma za mało rubryk, należy dołączyć załącznik zawierający wykaz drzew wnioskowanych do usunięcia, a w
powyższej tabeli wpisać Zgodnie z załącznikiem nr … 
**  oznaczenie  (numer  drzewa/krzewu) zgodny  z  numerem  określającym  jego  usytuowanie  na  załączniku  graficznym
dołączonym do wniosku
*** w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni; nie posiada na tej wysokości
pnia – obwód mierzony bezpośrednio poniżej korony

4.   Przyczyna usunięcia drzew lub krzewów  
(drzewa/krzewy zagrażają funkcjonowaniu urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 k.c. – należy uzasadnić)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.   Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6.  Wskazanie,  czy  zamierzone  usunięcie  drzewa  lub  krzewu wynika  z  celu  związanego  z  prowadzeniem
działalności gospodarczej

□ TAK 
□ NIE

7. Informacja o nasadzeniach zastępczych
(Wydanie  zezwolenia  na  usunięcie  drzewa  lub  krzewu  może  być  uzależnione  od  określonych  przez  organ  nasadzeń
zastępczych  drzewa  lub  krzewu.  Organ,  wydając  zezwolenie  bierze  pod  uwagę  w  szczególności  dostępność  miejsc  do
nasadzeń zastępczych oraz następujące cechy usuwanego drzewa lub krzewu: wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzewa
lub powierzchnię krzewów oraz funkcje, jakie pełnią w ekosystemie, wartość kulturową, walory krajobrazowe, lokalizację)

W związku z usunięciem drzewa lub krzewu
□ nie planuję wykonania nasadzeń zastępczych (należy uzasadnić)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ planuję  wykonać  nasadzenia  zastępcze zgodnie  z  załączonym  projektem  (wykonanym  w  formie

rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu) i poniższą informacją:

Liczba drzew: ………..……. szt. lub powierzchnia krzewów ………………….. m2 , 
(nie mniejsza niż liczba usuwanych drzew lub powierzchnia usuwanych krzewów)

Gatunek lub odmiana : ……………………………………………………………………….…………………………………………………

Miejsce: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres i nr geod. działki lub inne oznaczenie nieruchomości)

Planowany termin wykonania: ………………………………………………………………………………………………………………

Do wniosku załączam:
□ Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c. złożone pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

□ Dokument potwierdzający prawo własności urządzeń. 



□ Rysunek  lub  mapa  określające  usytuowanie  drzew i/lub  krzewów w  odniesieniu  do  granic  nieruchomości  i
obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. 

□ Projekt  planu nasadzeń zastępczych drzew lub krzewów  (dołącza  się,  jeżeli  są one planowane) 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 -  wykonany w formie rysunku, mapy lub
projektu zagospodarowania działki lub terenu. 

□ Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie  w sprawie uzgodnienia  warunków realizacji
przedsięwzięcia  w  zakresie  oddziaływania  na  obszar  Natura  2000  (dołącza  się  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 wydane  w ramach ponownej  oceny
oddziaływania na środowisko  (jeżeli wymagana jest ponowna ocena oddziaływania na środowisko albo została
ona przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie).

□ Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom (określone w  art. 51 ust. 1
pkt. 1-4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody), jeżeli zostało wydane.

□ PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć oryginał lub uwierzytelniony
odpis  pełnomocnictwa,  udzielonego  przez  osoby  upoważnione  do  składania  oświadczeń  woli  i  dowód
uiszczenia  opłaty  skarbowej  (17,00  zł) za  udzielone  pełnomocnictwo.  (Opłatę  skarbową  uiścić  należy  na
rachunek Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. Pełnomocnictwo udzielone
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.)

…………………………………………………………………….
Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika

Klauzula informacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy Września

Zgodnie z art.  13 ust. 1 i ust.  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie  swobodnego przepływu
takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Dz.  Urz.  UE  L  2016,  nr  119,  s.  1)  zwanego  dalej  ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą w Urzędzie Miasta i
Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,

2)  inspektorem  danych  osobowych  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  we  Wrześni  jest  Pani  Magdalena  Środoń,  e-mail:
iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C i
art.  9  ust.  1  i  ust.  2  lit.  G  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.,  oraz
powszechnie obowiązujących przepisów,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym
wykazem akt organów i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia  przetwarzania,  prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec  przetwarzania,  prawo  do przenoszenia  danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach
ma charakter dobrowolny,

9) Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, gdy wymagają tego
przepisy prawa.

mailto:iod@wrzesnia.pl

