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WÓJT GMINY ŚWID WIN
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Swidwin
Wniosek
o wydanie zezwolenia na usuni ęcie drzew lub krzewów
Proszę o wyaanie zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z pó źn. zm.) zezwolenia na usuni ęcie drzew i/lub krzewów rosnących na
terenie nieruchomo ści położonej w
na działce nr........................
1. Gatunki i obwody pni drzew wnioskowanych do usuni ęcia (mierzonych na wysoko ści 130 cm od
powierzchn ziemi) (1)

2. Gatunek i powierzchnia zaj ęta przez krzewy wnioskowane do usuni ęcia (w m2

):

3 .Przyczyna zamierzonego usuni ę cia ..................................................................................................

4. Planowany termin usuni ęcia ...........................................................................................................
5. Usunięcie wynika z celu zwi ązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej: (2)
TAK—H

NIE—H

Świadom odpowiedzialno ści karnej za składanie fa łszywych zezna ń oświadczam, że
występuj ąc w charakterze wnioskodawcy w niniejszej sprawie, posiadam nast ępuj ący tytu ł
prawny (3) :

do władania nieruch ~ mością, na której rosn ą drzewa i/lub krzewy stanowi ące przedmiot
wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:
D zgodę właśo ciela nieruchomo ści na usunięcie drzew i/lub krzewów (4)
D rysunek lub map ę okre ślaj ącą usytuowanie danego drzewa lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych
D oświadczenie o udos ~ypnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4
Uwaga!
W przypadku istnienia wspó łwłaścicieli gruntu powy ższej nieruchomo ści wymagany jest
podpis każdego z nich

................................................................

podpis wnioskodawcy
Wyia śnienia, informacje dodatkowe:
(') W przypadku, gdy z jednej karpy korzeniowej wyrasta wi ęcej niż jeden pień, pomiaru obwodu dokonuje
się dla wszystkich pni oddzielnie. Je żeli drzewo rozwidla si ę na wysokości poniżej 130 cm każdy z
przewodników traktuje si ę jako odrębne drzewo. Jeżeli drzewo na wysoko ści 130 cm nie posiada pnia —
pomiaru dokonuje si ę bezpośrednio poni żej korony drzewa.
(2)Należy znakiem ❑
x zaznaczy ć właściwe pole wyboru.
(3) Tytuł prawny posiadania nieruchomo ści wynikać może np. z prawa własności/współwłasności,
użytkowania wieczystego, zarz ądu, dzierżawy, najmu i in.
(4)Załącznik nie jest wym^gany, w przypadku wniosku sk ładanego przez:
• użytkownika wieczystego,
• wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarz ąd nieruchomo ścią wspólną
zarzadowi, zgodnie z ustaw ą z dnia 24 czerwca 1994 r. o w łasności lokali,
• zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
• posiadacza nieruchomo ści o nieuregulowanym stanie prawnym.
(5)Załącznik wymagany w przypadku wniosku sk ładanego przez spółdzielnię mieszkaniową lub zarząd
wspólnoty mieszkaniowej..

