Wąbrzeźno, dnia..................................
............................................................
............................................................
............................................................
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości,
posiadacza nieruchomości, właściciela
urządzeń
adres zamieszkania
nr telefonu)

Do
Burmistrza Wąbrzeźna
ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno
WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie* drzew/krzewów
1. Dane ewidencyjo – adresowe nieruchomości, na której rosną drzewa/krzewy:
Miejscowość: Wąbrzeźno
ulica................................................................................. nr …............................................
nr ewidencyjny działki.................................................., obręb …...............................................
2.Gatunki i obwody pni drzew zgłoszonych do usunięcia, mierzonych na wysokości 130 cm
od podstawy, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni- obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia- obwód pnia poniżej korony drzewa:
W przypadku większej ilości drzew lub krzewów, należy dołączyć załącznik wraz z wykazem
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

Gatunek drzew

Obwód pnia na
Uwagi ( np. stan zdrowotny drzew,
wysokości 130 cm od
inne)
ziemi ( podstawy w cm)

3. Gatunek krzewów i wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy:
Lp.

Gatunek krzewów

Powierzchnia
zakrzewiona ( w m2 )

Uwagi ( np. stan zdrowotny
krzewów, inne)

4.Termin zamierzonego usunięcia/przesadzenia* drzew/ krzewów*:..........................................
5.Przeznaczenie terenu na którym rosną drzewa/krzewy.*...........................................................
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. Przyczyna zamierzonego usunięcia/przesadzenia drzew/krzewów…….................................
……………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………...….
………………………………………………………………………………………………...
…………………
7. Wskazanie, czy zamierzone usunięcie drzewa lub krzewu wynika z celu związanego z
prowadzeniem działalności gospodarczej TAK/NIE- właściwe zakreślić
8 Świadomy odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 ustawy Kodeks karny za
składanie fałszywych zeznań, której wymiar wynosi do 3 lat pozbawienia wolności
oświadczam, że do nieruchomości, wskazanej w pkt 1, wnioskodawcy przysługuje tytuł
prawny w postaci .....................................................................................................................
w udziale ...................................................................................................................................
Podpisy wnioskodawców .........................................................................................................
8.1. Świadomy odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 ustawy Kodeks karny za
składanie fałszywych zeznań, której wymiar wynosi do 3 lat pozbawienia wolności
oświadczam, że wnioskodawcy przysługuje prawo własności urządzeń, o których mowa w
art. 49 § 1 ustawy Kodeks cywilny ..........................................................................................
w udziale .................................................................................................................................
Podpisy wnioskodawców .........................................................................................................

9. Oświadczam, że wnioskodawca PLANUJE/NIE PLANUJE (właściwe zakreślić)
wykonanie nasadzeń zastępczych.
Załączniki:
1.Tytuł prawny władania nieruchomością
2.Rysunek lub mapa określająca usytuowanie usuwanych drzewa lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości,
3.Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew/krzewów* wykonany w formie rysunku, mapy lub
projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informacje o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub
krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania:
4.Zgoda współwłaściciela nieruchomości ( np. jeśli drzewa lub krzewy znajdują się na granicy nieruchomości),
5.Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51
ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 pkt. 1,3,7,8,12,13 i 15, Ustawy o ochronie przyrody jeżeli zostało wydane,
6. Zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której
mowa w art. 83 ust.4,
7. Pełnomocnictwo- w przypadku wyznaczenia pełnomocnika( oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z
oryginałem- urzędowo lub notarialnie),
8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa- 17,00 zł ( Podstawa prawna: art. 1 ust. 1
pkt. 2 oraz zał. cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej; tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.
1827. Zwolnienie od opłaty skarbowej określa art. 7 ww. ustawy.)
9. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r.,
Nr 133, poz. 883 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymania
zezwolenia.
10. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest Urząd Miasta Wąbrzeźno,
reprezentowany przez Burmistrza Miasta, z siedzibą przy ul. Wolności 18, 87-200 Wabrzeźno.

*niepotrzebne skreślić

…...............................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy/osób
umocowanych
do reprezentowania wnioskodawcy)

