………………………………
………………………………….
Nazwisko i imię
…………………………………
Adres
…………………………………
Telefon
Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
(dotyczy osób fizycznych na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)
rosnących na terenie miejscowości ………………………….oznaczone w ewidencji gruntów jako działki :
Nr…………………………………… położona na terenie wsi……………………………………………………………………….
Nr……………………………………..położona na terenie wsi………………………………………………………………………
Nr……………………………………..położona na terenie wsi………………………………………………………………………
Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia:
……………………..sztuk drzew niżej podanych gatunków o obwodach pni zmierzonych na wysokości
130 cm od ziemi a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo :
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia- obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa
Lp.

Gatunek

Obwód

Lp.

Gatunek

Obwód

…………………sztuk krzewów zajmujących powierzchnię…................m², niżej podanych gatunków:
Lp.
Gatunek
Pow. w m²
Lp.
Gatunek
Pow. w ²

Przyczyna usunięcia drzew lub krzewów………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Usunięcie w/w drzew lub krzewów nastąpi w terminie……………………………………………………………………..
dzień, miesiąc ,rok

………………………………………………
Data

…………………………………………………………..
Podpis wnioskodawcy

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kk za składanie
fałszywych zeznań, że:- posiadam tytuł prawny do posiadanej nieruchomości.
Załączniki do wniosku:
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością złożone pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 kk.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
Odpis z KW, , wypis z rejestru gruntów, akt. notarialny, inne

2. Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów ( oryginał) w przypadku
gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu
3. W przypadku drzewa/krzewu rosnącego na granicy działki, oświadczenie właściciela
sąsiedniej nieruchomości o wyrażeniu zgody na usunięcie przedmiotowego drzewa lub
krzewu /czytelny podpis/
4. Rysunek, mapę określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej
nieruchomości.
5. Zdjęcie drzew lub krzewów

Pouczenie
a) Podanie nieprawdziwych informacji w oświadczeniu skutkuje wydaniem wadliwej decyzji. Jest to usunięcie drzew lub
krzewów bez wymaganego zezwolenia, co w konsekwencji spowoduje wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
zgodnie z art.88 ustawy o ochronie przyrody (Dz z 2013r poz.627 z późn. zm.)

