Bielawa, …........................................

BURMISTRZ MIASTA
Pl.Wolności 1.
58-260 BIELAWA
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew/krzewów
1.

Właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości,
(imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba właściciela (-li) nieruchomości, numer telefonu)
…...............................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................................

2. Numer ewidencyjny działki i obręb geodezyjny na której rośnie drzewo/krzew wnioskowane
do usunięcia
….............................................................................................................................................................

3. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż
posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością, o której mowa w pkt 2
Księga Wieczysta Nr …............................................................................................................
-własność ⃰ )
4.

-współwłasność ⃰ )

-użytkowanie wieczyste ⃰ )

-współużytkowanie wieczyste ⃰ )

Nazwa gatunku drzewa /krzewu …............................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................................

5.

Obwód pni drzew mierzonych na wysokości 130 cm

•

..................................................................................................................................................................................................
a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni...........................................................................................................

•

nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa ….................................................................

6. Wielkość powierzchni (w m²) z której zostaną usunięte krzewy
….................................................................................................................................................................................................

7. Przyczyna i termin usunięcia drzewa/krzewu,
….................................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................................

8. Usunięcie drzewa/krzewu

- wynika ⃰ )
-nie wynika ⃰ )
- z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarcze j .

⃰)niewłaściwe skreślić

.........................................................................................................................
(podpis wnioskodawcy, wnioskodawców)

Załączniki:
1. 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,mapa z naniesioną lokalizacją drzew
przeznaczonych do usunięcia
-VERTE-

2.

3.
4.
5.
6.

projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów w liczbie nie mniejszej niż liczba
usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację
przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach …. ….........................................................................
zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych …........................................................................
zgoda właściciela nieruchomości (jeśli działka jest dzierżawiona),
oświadczenie o którym mowa w art. 83 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

