Zduńska Wola, dnia............................................... r.
...................................................................
Imię i Nazwisko

...................................................................
Adres

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

Wójt Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30
98-220 Zduńska Wola

Telefon

Wniosek w sprawie usunięcia drzew i krzewów
opracowany na podstawie art. 83 b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 – z późn. zm.)

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usuniecie niżej wymienionych drzew i/lub
krzewów* z terenu działki nr.................…zlokalizowanej we wsi ............................................, której
jestem

właścicielem / współwłaścicielem / dzierżawcą*.
Ilość szt. lub
powierzchnia
zakrzaczenia

Gatunek

Obwód pnia na wysokości
1,3 m.

Przeznaczenie terenu na
którym rosną drzewa

Łącznie

Przyczyna usuniecie wyżej wymienionych drzew i/lub krzewów* jest

następująca:

.………................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
Zamierzony termin usunięcia drzew i/lub krzewów*:
.....................................................................................
Oświadczam że na terenie objętym niniejszym wnioskiem prowadzę / nie prowadzę*
działalności gospodarczej.
.................................................................
Podpis

Do niniejszego wniosku załączam:
1) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych na terenie nieruchomości;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością złożone pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – art. 233 Kodeksu
karnego;
3) ………………………………………………………………………**
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- w przypadku drzew/krzewów rosnących na granicy nieruchomości konieczna jest zgoda właściciela
działki sąsiadującej;
- w przypadku nieruchomości stanowiących współwłasność konieczna jest zgoda wszystkich
właścicieli;
- w przypadku gdy na wysokości 130 cm drzewo posiada kilka pni należy podać obwód każdego z
tych pni, a gdy drzewo nie posiada pnia należy podać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony
drzewa.
Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami.) – Cześć II, ust. 44,
pkt 6.
* nie potrzebne skreślić;
** zależnie od usytuowania drzew, organ właściwy do wydania zezwolenia może zażądać
dodatkowych dokumentów.
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