

Poczesna dn

/imię i nazwisko, nazwa firmy/

Wójt Gminy
Poczesna
ul. Wolności 2
42 – 262 Poczesna


/adres zamieszkania, kod pocztowy/



/nr telefonu/

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów*
Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów* rosnących
na nieruchomości nr geod. działki  położonej
w miejscowości .............................................................................

Gatunek drzewa lub krzewu

Ilość [szt.]
Wymiary (obwód pnia
zmierzony
na wys. 130 cm
lub pow. w [ha]
od ziemi)

 Ilość krzewów w m2 
 Tytuł prawny władania nieruchomością (wymienić jaki) 1.....................................................
 Przyczyna usuwania drzew /krzewów*



 Termin zamierzonego usunięcia drzew /krzewów* 
określić

datę)

 Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa / krzewy*

.
 Wnioskodawca jest /nie jest* przedsiębiorcą 
 Oświadczam, iż powyższe drzewa nie znajdują się na gruntach leśnych.


/czytelny podpis właściciela /współwłaścicieli

 Wymagane załączniki do wniosku :



1) Tytuł prawny władania nieruchomością 1.
2) Zgoda właściciela posesji na której rosną drzewa /krzewy* o ile przedmiotowa działka nie stanowi
własności notarialnej posiadacza.
3) Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości, a w
przypadku wniosku na wydanie zezwolenia na usunięcie więcej niż 20 drzew szczegółowa
inwentaryzacja zieleni na terenie objętym wnioskiem z określeniem: gatunków drzew i krzewów,
obwodu pnia na wys. 130 cm od ziemi, wysokości i zasięgu korony drzew, powierzchni pokrytej
krzewami w m2, stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy wraz z zaznaczeniem drzew
i krzewów przeznaczonych do usunięcia.
Pouczenie
1) W przypadku niepełnego wniosku lub braku wymaganych dokumentów – wnioskodawca
zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu.
2) W postępowaniu przeprowadzane są oględziny drzew z udziałem pracownika urzędu
i strony.

-------------------------------------------------------------------------------------------* - niepotrzebne skreślić
1
– odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z ewidencji gruntu, akt notarialny zakupu nieruchomości, decyzja
o nabyciu spadku, akt notarialny darowizny, decyzja o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd lub
umowa dzierżawy, inne.

