Głogówek, dnia …………………………………

BURMISTRZ GŁOGÓWKA
ul. Rynek 1
48-250 Głogówek

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW(A) / KRZEWÓW

A DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji/pieczęć

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr. domu

e-mail:

Telefon:

Nr. Lokalu

Proszę o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew(a)/krzewów* znajdujących się na działce nr
ewidencyjny ……………………… położonej w …………………………będącej własnością
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
B WYKAZ DRZEW(A)/KRZEWÓW* WNIOSKOWANYCH DO USUNIĘCIA
Nazwa gatunku
Ilość
Obwód pnia Powierzchnia Nr działki/arkusz map/obręb
drzewa**[cm] krzewów w
rzucie
poziomym
[m²]

C PRZYCZYNA ZAMIERZONEO USUNIĘCIA DRZEW(A)/KRZEWÓW*

D

WSKAZAĆ CZY USUNIĘCIE WYNIKA Z CELU ZWIĄZANEGO Z
PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
TAK
NIE

E PLANOWANY TERMIN USUNIĘCIA DRZEW(A)/KRZEWÓW*
dzień………………, miesiąc ……………………, rok …………
Pouczony o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 75 § 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z
późn. zm.) oświadczam, iż dane zawarte w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
* niepotrzebne skreślić
** obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. Jeżeli drzewo rozwidla się na
wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jak odrębne drzewo a ich obwody podaje się we wniosku.
Natomiast, gdy korona drzewa znajduje się poniżej 130 cm należy podać obwód pnia mierzony tuż pod koroną i
ten fakt opisać.

………………………………………………………………
czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców
Załączniki:
1. Rysunek, mapę 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 1994 r. – prawo budowlane –
określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów
budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o
posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
Załączniki dodatkowe:
1. Poza wymaganiami obligatoryjnymi w myśl art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, dołączam:
- Dokumentację fotograficzną - ilość ………… szt. fotografii;
- Inne ………………………………………………………………………………………..

