................................................
(imię i nazwisko)

Ciepłowody, dnia ............................

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

................................................
tel............................................

Urząd Gminy Ciepłowody
ul. Kolejowa 3
57 – 211 Ciepłowody

WNIOSEK
O ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
1. Nr działki ..........., o powierzchni ..............[ha], położonej w ..................................................
2. Dane dotyczące wniosku:
Nazwa gatunku Ilość
Obwód pnia drzewa (mierzonego na
Wysokość
drzew lub
szt.
wysokości 130 cm), dla krzewów wielkość
drzewa w
krzewów.
powierzchni z której zostaną usunięte.
metrach
1.
2.
3.
4.
3. Przeznaczenie terenu.................................................................................................................
4. Przyczyna usunięcia drzew lub krzewów.................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów ..............................................................
..............................................
(podpis wnioskodawcy)

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego, który brzmi: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3” (Dz. U. z 1997 roku Nr 88 poz. 553 ze zm.), oświadczam co następuje:
- posiadam tytuł prawny władania nieruchomością*
(podać tytuł prawny………………………………………………………………………….....)
- nie jestem - jestem* przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej.
* niepotrzebne skreślić
..............................................
(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku dołączam (odpowiednie zaznaczyć):
1) pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości)
2) zgodę właściciela nieruchomości, w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem
lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz gdy wniosek nie jest złożony przez
spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową
3) Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych na tej nieruchomości

4) 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
- przesadzenia drzewa lub krzewu Jeżeli nasadzenia lub przesadzenia 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
5) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar
Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich
uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane
przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej
oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona
na wniosek realizującego przedsięwzięcie
6) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające
stosownym zakazom, jeżeli zostało wydane, 9) decyzja o warunkach zabudowy/ o
lokalizacji inwestycji celu publicznego
7)
………………………………………………………………………………………

