Wydział Inżynierii Środowiska

Urząd Miejski
w Bytomiu

..............................................................................................

Bytom, dnia .........................

imię i nazwisko lub nazwa

1) ...........................................................................................................................................
adres wnioskodawcy/przedstawiciela/pełnomocnika/wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni/zarządcy
mienia/właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego

2)...................................................................................................
adres korespondencyjny

Telefon/fax/e-mail: ........................................................................

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
1. Dane dot. wnioskowanej zieleni:
Obwód pnia drzewa mierzony
Lp.

Lokalizacja

1)

Nazwa gatunku
drzewa lub krzewu

2)

na wys. 130 cm (w cm)
lub wielkość powierzchni
2

Przyczyny zamierzonego
usunięcia

pokrytej krzewami (w m )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1)

Należy wpisać co najmniej: adres nieruchomości lub numer geodezyjny działki lub numer księgi wieczystej.

Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo lub jeśli drzewo nie
posiada pnia do wysokości 130 cm, wpisuje się obwód pnia zmierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.
2)

Termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów: .................................................................

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k
za składanie fałszywych zeznań, że:
-

do nieruchomości, wskazanej w pkt 1, wnioskodawcy przysługuje tytuł prawny w postaci3)

..............................................................................................................................................
-

wnioskodawcy przysługuje prawo własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy
Kodeks cywilny4)

-

jestem / nie jestem5) przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców

Zgodnie z art. 233 § 1 k.k: kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Pouczona(y) o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań (art. 233 k.k.)
deklaruję, że powyższe oświadczenia są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Informuję również, że:
-

przewiduję / nie przewiduję5) planowanych nasadzeń zastępczych,

-

posiadam / nie posiadam5) decyzji o odstępstwach wydanej przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska.
.................................................................
(podpis wnioskodawcy)

Administratorem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu jest Prezydent Miasta Bytomia
41-902 Bytom ul. Parkowa 2
Dane kontaktowe Inspektora IOD:
Urząd Miejski Bytom ul. Parkowa 2, mail: pi@um.bytom.pl
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:
1/ w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa;
2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa, tj. m.in. Kodeksu postępowania
administracyjnego;
3/ dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;
4/ osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679);
5/ dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
6/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

DODATKOWE OBJAŚNIENIA:
I. Informacje o trybie postępowania:
1. Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub w Punkcie Informacyjnym (parter Urzędu Miejskiego).
2. Termin rozpatrzenia wniosku: do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
3. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem
Prezydenta Bytomia, w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji.
4. Dodatkowe informacje można otrzymać w Wydziale Inżynierii Środowiska (p. 317).

3)

określić tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkownik wieczysty, dzierżawa itd.)

dot. sytuacji kiedy to wniosek jest składany przez właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
– jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń,
4)

5)

niepotrzebne skreślić

II. Załączniki (niepotrzebne skreślić):
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością, na której rosną drzewa i/lub krzewy
planowane do usunięcia w sytuacji, gdy tytuł ten nie został ujawniony w księdze wieczystej (np.: akt
notarialny, umowa dzierżawy itp.).
2. Zgoda 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).
3. Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa lub krzewu (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych) – zał.
nr 1 i 2 do druku.
4. Rysunek, mapa albo w przypadku realizacji inwestycji projekt zagospodarowania działki lub terenu
wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, dla której jest on
wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określający usytuowanie
drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub
projektowanych na tej nieruchomości.
5. 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,
W przypadku planowania nasadzeń lub przesadzeń do wniosku należy dołączyć projekt planu
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.
6. Decyzja 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.
7. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w
ustawie o ochronie przyrody art. 51 ust. 1 pkt 1- 4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15,
jeżeli zostało wydane.
8. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę.
9. Pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości).
10. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej: pełnomocnictwo lub upoważnienie do wystąpienia o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w imieniu wspólnoty.
11. ...............................................................................................................................
12. ...............................................................................................................................
III. Informacja o opłatach:
Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za wydanie niniejszego
zezwolenia nie pobiera się opłaty skarbowej.
IV. Dodatkowe informacje dla przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców):
Niniejszy wniosek nie dotyczy udzielenia koncesji lub zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności
regulowanej, w związku z czym przepisy nie przewidują milczącego załatwienia sprawy.
Data wpływu wniosku...............................
Zapoznałam/zapoznałem się z objaśnieniami pkt I.2, I.3 i IV

.......................................................
(data i podpis sporządzającego potwierdzenie)

.......................................................
(podpis przedsiębiorcy)

