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

Data, ...........................................

......................................................................
......................................................................
(imię, nazwisko, adres)
nr telefonu ……….……………..
rodzaj wnioskodawcy:
…….. podmiot będący przedsiębiorcą lub osobą prawną∗
……………….................………………….
rodzaj prawa do nieruchomości

Urząd Gminy Radomsko

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie:
......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..
(ilość sztuk, gatunek, odmiana drzewa lub krzewu)
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
(obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm lub powierzchnia krzewu w m2 )
…..……………………………………………………………………………………………….
(numer geodezyjny działki, obręb, miejscowość, przeznaczenie terenu w planie
zagospodarowania przestrzennego)
…………………………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………...….............
…………………………………………………………………………………………………................
....................................................................................................................................................................

(przyczyna, cel usunięcia)
…………………………………………………………………………………………………..
(termin końcowy do którego mają zostać usunięte drzewa lub krzewy)
Czy usuniecie drzew/krzewów nastąpi w związku z działalnością gospodarczą? ......................
Czy drzewo/a lub krzew/y rośnie/ą na granicy z sąsiednią nieruchomością? ………...………..

............………............................................
czytelny podpis wnioskodawcy/-ów

Wypełnić stronę na odwrocie
Termin załatwienia sprawy - 30 dni od chwili złożenia wniosku.
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Oświadczenia:
Ja niżej podpisany(-a) uprzedzony (-a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu
karnego za składanie fałszywych zeznań: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”
oświadczam, że:
posiadam prawo do dysponowania nieruchomością z której ma zostać usunięte drzewo/a
(krzew/y) objęte treścią niniejszego wniosku
……….……………..…………………………….
czytelny podpis wnioskodawcy/-ów

przy usuwaniu drzew/a (krzewu/ów) objętych wnioskiem, zostaną zachowane warunki
bezpieczeństwa dla osób i mienia, a w przypadku zaistnienia szkody, jestem świadom
ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach określonych w kodeksie
cywilnym
……….……………..…………………………….
czytelny podpis wnioskodawcy/-ów

stosunki graniczne nieruchomości z której mają zostać usunięte drzewo/a (krzew/y)
są uregulowane∗ / nie są uregulowane∗
oraz że toczy się∗
/
nie toczy się∗
postępowanie jej dotyczące
……………………………………………………….
czytelny podpis wnioskodawcy/-ów

na
nieruchomości
z
której
mają
zostać
usunięte
drzewa
(krzewy)
występują∗
/
nie występują∗ mogące być objęte ochroną gatunki zwierząt, roślin i
grzybów, a usunięcie drzew (krzewów) wpłynie∗ / nie wpłynie∗ w istotny sposób na
środowisko przyrodnicze
………………………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy/-ów

Załącznik do wniosku:
1. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej
nieruchomości, odległość drzew lub krzewów od granic.
2. w przypadku gdy drzewo (krzew) rośnie w granicy wymagana jest pisemna zgoda sąsiada.
3. w przypadku gdy wniosek składa współwłaściciel, konieczna jest pisemna zgoda
pozostałych współwłaścicieli, a gdy składa mający inne prawo do nieruchomości (np.
dzierżawca), konieczna jest pisemna zgoda właściciela lub wszystkich współwłaścicieli

∗ niewłaściwe skreślić
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