

Sidra, dn. 

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)



Wójt Gminy Sidra
16-124 Sidra
ul. Rynek 5

………
(adres zamieszkania)


(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 obrębie
geodezyjnym wsi ................................................................................................................................
 Tytuł prawny do władania nieruchomością:
własność / współwłasność / samoistne posiadanie / inne*……………………………………
 Gatunek drzewa
1. …
2.



3.

…

4.
5.




ilość / obwód pnia na wys. 1,30m
/……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
/……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
/……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
/……………………………………………………
/……………………………………………………

 Ilość krzewów w m2 *…………………………………………………
 Przyczyna usuwania drzew /krzewów*……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 Termin zamierzonego usunięcia drzew /krzewów* ………………………………………………
 Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa / krzewy*………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 Wnioskodawca jest /nie jest* przedsiębiorcą
 Wymagane załączniki do wniosku:
1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczenie o tytule prawnym władania nieruchomością /o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa
w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.
Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
Zgoda współwłaścicieli nieruchomości.
Zgoda właściciela posesji na której rosną drzewa /krzewy/ o ile przedmiotowa działka nie stanowi własności posiadacza.
Projekt planu:
a. 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 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
b. przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację
o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania

* niepotrzebne skreślić


(czytelny podpis wnioskodawcy)

Sidra, dn. ………………
…………………………………….
(imię i nazwisko, nazwa firmy)

……………………………………
……………………………………
(adres)

OŚWIADCZENIE
o tytule prawnym władania nieruchomością /o posiadanym prawie własności urządzeń,
o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji
gruntów, działka ………………………… obręb ewidencyjny ………………………….
1) własności
2) współwłasności z ………………………………………………………………………………
(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko i adres)

……………………………………………………………………………………………….……
3) użytkowania wieczystego ……………………………………………………………………..
(wskazanie właściciela nieruchomości)

4) innego (zaznaczyć jakie) ………………………………………………………………………
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych, zamieszczonych powyżej.

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

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

