Mniszków, dnia ................................
....................................................
(imię i nazwisko)

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

URZĄD GMINY W MNISZKOWIE

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

Na podstawie art. 83 oraz art. 84 ust. 1-5, art. 85 ust. 1,3,5 i 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody t.j.(Dz. U.z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.)

WNIOSEK O WYDANIE
ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
WNIOSKODAWCA:
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa .......................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
PESEL .................................. NIP .................................................... REGON ....................................................
Adres ....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
telefon(y) ...................................................................... fax .................................................................................

WŁAŚCICIEL(E) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA LUB
KRZEWY:
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa, adres: ...........................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

1. Oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy:
teren położony w miejscowości ....................................................... obejmujący nieruchomość/nieruchomości
oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: ......................................... obręb .............................................

2. Teren na którym rosną drzewa lub krzewy przeznaczony jest pod: ..............................................
...............................................................................................................................................................................

3. Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia: ................ sztuk drzew niżej
podanych gatunków o obwodach 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 (cm)

Lp.

Gatunek

Obwód (cm)

................ sztuk krzewów zajmujących powierzchnię ................... m 2, niżej podanych gatunków:
Lp.

Gatunek

Obwód (cm)

Lp.

Gatunek

Obwód (cm)

4. Przyczyna usunięcia drzew lub krzewów oraz wskazanie, czy usunięcie wynika z celu
związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej: .......................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

5. Usunięcie w/w drzew lub krzewów nastąpi w terminie: ..............................................................
(określić datę)

6. Przesadzenie lub posadzenie nowych drzew lub krzewów nastąpi w terminie: ..........................
...............................................................................................................................................................................
(określić datę)

..........................................................
(data)

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

Ja niżej podpisany, zapoznany z treścią art. 233 kodeksu karnego i odpowiedzialności karnej za fałszywe
zeznania oświadczam, że wymienione przeze mnie drzewa/krzewy we wniosku, nie rosną
w pasie drogowym, w terenach leśnych, ani w granicy sąsiada.
W załączeniu:
1. kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do władanie terenem (np. odpis z księgi
wieczystej, wypis i wyrys z ewidencji gruntu, akt notarialny zakupu nieruchomości, decyzja o nabyciu
spadku, akt notarialny darowizny).
2. mapa/rysunek lub wykonany projekt usytuowania działki w przypadku realizacji inwestycji zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu
w odniesieniu do granic nieruchomości oraz istniejących lub projektowanych obiektów budowlanych na
tej nieruchomości.
3. zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów w przypadku, gdy posiadacz
nieruchomości nie jest właścicielem.
4. w przypadku wniosku na wydanie zezwolenia na usunięcie więcej niż 20 sztuk drzew, szczegółowa
inwentaryzacja zieleni na terenie objętym wnioskiem, z zaznaczeniem egzemplarzy przeznaczonych do
ususnięcia.

