……………………………………..………………..…….
(miejscowość i data)

Wnioskodawca
…………………………………………………………..………
(imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej)

…………………………………………………….…………….
…………………………………………………….…………….
(dokładny adres, kod pocztowy, telefon)

Do
Wójta Gminy Pomiechówek
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie:
I. drzewa (drzew):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………
gatunek (odmiana) drzew, (ilość sztuk)
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….
obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm dla każdego w/w drzewa
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..…
adres nieruchomości na której znajduje/ą się drzewo/a wnioskowane do usunięcia (nr działki ewid.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
przyczyna/cel usunięcia
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
termin zamierzonego usunięcia drzewa/drzew

II. krzewów:
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………
wielkość powierzchni (m2) oraz z której zostaną usunięte krzewy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………………
adres nieruchomości, na której rosną krzewy wnioskowane do usunięcia (nr działki ewid. i powierzchnia
działki)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
przyczyna/cel usunięcia
………………………………………………………………………..……………………………………………………….………………………………………
termin zamierzonego usunięcia krzewów

……………..………………………..
podpis wnioskodawcy

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 k.k. za składanie
fałszywych zeznań, że:
- posiadam tytuł prawny władania nieruchomością *
(podać tytuł prawny………………………………………………………………………….....)
- nie jestem – jestem * przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej.
* niepotrzebne skreślić

..................................................
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki: (niepotrzebne skreślić):
1) zgoda właściciela nieruchomości, w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem lub
użytkownikiem wieczystym,
2) pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości),
3) inwentaryzacja zieleni,
4) rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia
budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu
5) 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
lub
- 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,
6) Jeżeli wnioskowane do usunięcia drzewa lub krzewy znajdują się na granicy z inną
nieruchomością należy dołączyć zgodę jej właściciela
7) oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową informacji, o zamiarze
złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu,
8) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000,
9) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym
zakazom, jeżeli zostało wydane,
10) decyzja o warunkach zabudowy/ o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
11) projekt podziału nieruchomości z mapą - w przypadku nowo utworzonej drogi dojazdowej w
wyniku podziału nieruchomości,
12) inne:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pomiechówek.

