………………………………………

…………………………

(imię i nazwisko posiadacza nieruchomości )

( miejscowość , data )

………………………………………
………………………………………
( adres )

………………………………………

Wójt Gminy
Zaręby Kościelne

(telefon)

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów
Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

Lp.

Gatunek
drzewa /
krzewów

Liczba
[szt]

Obwód pnia
drzewa mierzony

Lp.

w cm na wys. 1,3m.
W przypadku
krzewów–
powierzchnia w m2.

Gatunek
drzewa /
krzewów

Liczba
[szt]

Obwód pnia
drzewa mierzony
w cm na wys. 1,3m.
W przypadku
krzewów–
powierzchnia w m2.

Ww. drzewa zlokalizowane są na działce nr …….…………………….……………………………..
położonej w ………….………….……… przy ulicy…………………….........................................
rosną na terenie będącym własnością

1

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

……………………………………………………………………………………..…………………….
(wskazać właściciela)
Przeznaczenie terenu na którym rosną drzewa…………………………………………….…………
( przeznaczenie terenu zgodnie z rejestrem gruntów lub miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego )
Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew….............................................................................
Termin zamierzonego usunięcia drzew..……………………………..………………………………
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Oświadczam, że jako Wnioskodawca, ubiegam się o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów
na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej TAK/NIE*
Oświadczam, że posiadam prawo własności urządzeń** o których mowa w art. 49 §1Kodeksu Cywilnego.
TAK/NIE*

Jednocześnie świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe składanie zeznań art. 233
§ 1 Kodeksu karnego oświadczam, że wyżej wymienione drzewa/krzewy rosną na
gruntach stanowiących moją własność, ponadto rosną one na działkach wskazanych we
wniosku, których granice są mi znane. Ponadto oświadczam, że w stosunku do
wymienionych we wniosku nieruchomości nie występuje żaden spór o własność.
……………………………..
( podpis wnioskodawcy / ców )

Do wniosku dołączyć:
1.
2.

mapkę lub rysunek określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości,
projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów,
w
liczbie nie mniejszej niż liczba usuniętych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż
powierzchnia usuwanych krzewów.

Pouczenie:
1.
2.

Drzewa na granicy działek są współwłasnością poszczególnych właścicieli działek i do ich
usunięcia potrzebna jest zgoda wszystkich właścicieli.
W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania wnioskodawcy.

1

W przypadku wycinki drzew lub krzewów z działki stanowiącej współwłasność, konieczna jest zgoda wszystkich
współwłaścicieli.
1
Jeżeli wnioskodawca (posiadacz) nie jest właścicielem do wniosku dołącza się zgodę właścicieli.
* niepotrzebne skreślić
** urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne
nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa
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