
URZĄD MIASTA LUBLIN
                  Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej

                 ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin
                                  tel. 81 466 31 00                                     

                 PODANIE W SPRAWIE  DRZEW ROSNĄCYCH W PASIE DROGOWYM                                       

UWAGA !
Na usunięcie drzew z pasa drogowego drogi publicznej wymagane jest uzyskanie zezwolenia w formie decyzji  administracyjnej. Zezwolenie
wydawane jest na wniosek właściciela nieruchomości, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
W związku z powyższym mieszkaniec/firma nie może złożyć wniosku o usunięcie drzew rosnących na terenie należącym do Gminy Lublin/
Skarbu Państwa, a także nie jest stroną w sprawie wydawania zezwolenia na usunięcie drzew. Po zapoznaniu się ze złożonym podaniem,
Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie zieleni w pasie drogowym, decyduje o zasadności złożenia
wniosku do stosownego organu, celem otrzymania zezwolenia.                                                                                                                         

 MIEJSCE SKŁADANIA
Wniosek można złożyć osobiście w  Wydziale Zieleni i Gospodarki Komunalnej,  ul.  T. Zana 38, 20-601 Lublin bądź  przesłać pocztą na
wskazany  adres.  Dokument  można  złożyć  również  w  dowolnym  Biurze  Obsługi  Mieszkańców (BOM)  zlokalizowanym  w  następujących
miejscach:

• ul. Wieniawska 14 I piętro – Śródmieście, czynne poniedziałek – piątek 7.45 – 15.15
• ul. Filaretów 44 – LSM, czynne poniedziałek – piątek 7.45 – 15.15
• ul. Szaserów 13-15 – Czuby Północne, czynne poniedziałek – piątek 7.45 – 15.15
• ul. Kleeberga 12a – Kalinowszczyzna, czynne poniedziałek – piątek 7.45 – 15.15
• ul. Wolska 11 (Color Park) – Bronowice, czynne poniedziałek – piątek 7.45 – 15.15

A.  DANE WNIOSKODAWCA

Imię i nazwisko / nazwa firmy: ………….…………………………………………...……………………………………..………….………………...

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..…

Telefon* …………………………………………...……………...………… E-mail* ………………………………….……...…………………………….

B. PODANIE W SPRAWIE  DRZEW ROSNĄCYCH W PASIE DROGOWYM (należy zaznaczyć właściwe pole)                    

Usunięcie drzew/a                                                                  

Prace pielęgnacyjne / przycięcie korony drzew/a 

Usunięcie drzew/a w związku z planowaną inwestycją     (np. budowa wjazdu, budowa  projektowanej sieci, budowa 
ogrodzenia itd.) UWAGA: w tym przypadku należy dołączyć: projekt zagospodarowania działki, decyzję na lokalizację zjazdu wydaną przez 
ZDiM, projekt nasadzeń zastępczych, inwentaryzację dendrologiczną z lokalizacją drzew oraz inne niezbędne uzgodnienia jeżeli są wymagane) 

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

C. OZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA (można określić przy pomocy „geoportal lublin”; „google maps”)

Teren położony w Lublinie przy ul.  ….................................................……….……...…................ w pobliżu posesji nr …………......., 

stanowiący pas drogowy, obejmujący działkę nr* …..............…..…..……....... obr* …....…..……........ arkusz*  ….…….................

D. PRZYCZYNA  USUNIĘCIA / PRZYCIĘCIA DRZEW

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

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

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

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

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

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

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

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

E. OZNACZENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA / PRZYCIĘCIA
UWAGA:
1. Dla każdego drzewa należy podać obwód pnia zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. Jeżeli drzewo ma kilka pni 

należy wpisać obwód każdego pnia zmierzony na wys. 130 cm od pow. gruntu.                                                                                               
2. W razie prośby o wycięcie większej ilości drzew ich wykaz należy sporządzić w postaci osobnego załącznika do wniosku.

Lp. Gatunek Obwód (cm) Lp. Gatunek Obwód (cm)

1 5

2 6

3 7

4 8
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F. PROJEKT NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH  - wypełnić w przypadku inwestycji
UWAGA: Należy określić planowany termin nasadzeń zastępczych, liczbę sadzonek – drzewa ozdobne o obw. pnia 16 cm mierzonym na wys.
100 cm (nie mniejszą niż liczba usuwanych drzew),  gatunek lub odmianę  drzew oraz  miejsce ich posadzenia  (w  formie projektu, mapy,
dołączonego do podania). Nasadzenia należy zaplanować na terenach gminnych w możliwie najbliższym miejscu usuwanych drzew (w obrębie
ulicy,  dzielnicy)  z  uwzględnieniem infrastruktury  podziemnej. Wydział  GK po zapoznaniu  się  z  podaniem może zwiększyć  ilość  sadzonek
będących rekompensatą za usunięcie drzew, oraz wskazać inną lokalizację bądź gatunek/odmianę drzew.

Termin dokonania nasadzeń do ................................................………………........... ilość nowych sadzonek …….............................

Gatunek lub odmiana drzew .…............………………………………………………………………………………………………………………….

Lokalizacja nasadzeń, ul. …………………………………..……………………… nr działki ……………….. obr.…………... ark. …………...

G. ZAŁĄCZNIKI

 Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew/a w stosunku do granic nieruchomości i obiektów 
budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości

Projekt nasadzeń zastępczych

 Dokumentacja fotograficzna                                                                                                           

 Inne ....….…..….……...........………………………....….……...........………………..………...…………....……………....……………………...…..

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

H. MIEJSCE NA ODRĘCZNY RYSUNEK (wypełnić w przypadku braku załącznika w postaci  mapy) określający miejsce usytuowania
drzewa/drzew wskazanych do usunięcia/ pielęgnacji w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych
na tej nieruchomości. Na rysunku można również określić projekt nasadzeń zastępczych. 

 I. PODPIS WNIOSKODAWCY  
Podpis  ………………………………………………………….

PROCEDURA

Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie zieleni w pasie drogowym, po pozytywnym rozpoznaniu
przedmiotowego  podania,  wystąpi  z  wnioskiem do stosownego  organu,  który  przeprowadzi  postępowanie  administracyjne  i  wyda decyzję
zezwalającą bądź niezwalającą na usunięcie drzew. Wydział GK nie posiada uprawnień do wydania decyzji administracyjnej na usunięcie drzew
objętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia, rosnących w pasie drogowym.                                                                 
W przypadku zgłoszenia drzewa chorego, martwego lub w złym stanie zdrowotnym Wydział GK po uzyskaniu decyzji zezwalającej dokona jego
usunięcia oraz ewentualnych nasadzeń w ramach bieżącego utrzymania zieleni rosnącej w pasie drogowym. 
W przypadku inwestycji  i  pozytywnym rozpatrzeniu przedmiotowego podania,  wniosek o usunięcie drzew zostanie złożony do właściwego
organu  po  podpisaniu  stosownego  porozumienie  między  Gminą  Lublin  a  Wnioskodawcą,  który  zobowiązany  będzie  do  usunięcia  drzew,
wykonania nasadzeń zastępczych, ich 3-letniej pielęgnacji  bądź wniesienia naliczonej opłaty administracyjnej.

 *pola nieobowiązkowe
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