
......................................................................                                  .....................................................................
           (imię i nazwisko posiadacza)                                                                                    (miejscowość, data)

......................................................................
                  (adres posiadacza)

Nr telefonu ..................................................

.....................................................................
           (imię i nazwisko właściciela)

.....................................................................
                (adres właściciela)

               WÓJT GMINY .....................................

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów*

Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie niżej wymienionych drzew / krzewów * rosnących na terenie 

nieruchomości położonej w miejscowości ................................................................. na działce nr ....................................
Drzewa planowane do usunięcia:
Lp. Gatunek drzewa Obwód pnia mierzony

na wysokości 130 cm
Lp. Gatunek drzewa Obwód pnia mierzony

na wysokości 130 cm

1 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6 13

7 14

W  przypadku  gdy  na  wysokości  130  cm  drzewo  posiada  kilka  pni  –  podać  obwód  każdego  z  tych  pni,
w przypadku gdy drzewo nie posiada pnia – podać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.
Krzewy planowane do Usunięcia:
Lp. Gatunek krzewu Wielkość powierzchni, z której zostanie

usunięty krzew (w m2)

1

2

Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew / krzewów*: .......................................................................................................

Termin zamierzonego usunięcia drzew / krzewów*: ............................................................................................. 
Oświadczam, że jako wnioskodawca  jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą   TAK  /  NIE **   
i  ubiegam się  o  zezwolenie  na  usunięcie  w/w drzew /  krzewów* na  cele  związane  z  prowadzeniem działalności
gospodarczej TAK / NIE **

  .......................................................................
                 (podpis wnioskodawcy)

* - niepotrzebne skreślić
** - zakreślić właściwe

ZAŁĄCZNIKI: 
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
2. Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki
lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane -
określające  usytuowanie  drzewa  lub  krzewu  w  odniesieniu  do  granic  nieruchomości  i  obiektów  budowlanych  istniejących
lub projektowanych na tej nieruchomości.
3. Pisemna zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzew, jeżeli posiadacz gruntu nie jest jego właścicielem.



             …......................................................
           (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
o posiadanym prawnym tytule władania nieruchomością

Ja niżej podpisany/a …...........................................................................................................................
                 (imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
fałszywego oświadczenia i oświadczam, że:

do władania nieruchomością położoną w miejscowości …...................................................................

działka nr …....................... posiadam tytuł prawny …..........................................................................
                                                          (podać jaki)

Oświadczenie stanowi załącznik do wniosku z dnia ….................................... o wydanie zezwolenia

na usunięcie …....................................................................

    …...................................................
                                   (podpis osoby składającej oświadczenie)


