Imię, nazwisko i adres właściciela
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Imię, nazwisko i adres posiadacza
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Nr tel. .………………………………………………………….

Sobienie-Jeziory, dnia………………………………….

Wójt Gminy Sobienie-Jeziory
Ul. Garwolińska 16, Sobienie-Jeziory

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością KW………………………………………………..
i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Podpis)

Zgoda właściciela nieruchomości jeżeli jest wymagana: wyrażam zgodę na złożenie wniosku i
usunięcie drzew/krzewów
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Podpis)

Nazwa gatunku drzewa lub krzewu:…………………………………………………………………………………………………….
Ilość sztuk: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Obwód pnia drzewa mierzony na wys. 130 cm ……………………………………………………………………………………
Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew: …………………………………………………………………….
Miejsce (obręb geodezyjny): ………………………………………………………………………………………………………………..
Numer ew. działki: ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Przyczyna: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Termin: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej:……………………………………………………………………………………………………………………………………….








Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia
budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla
której jest on wymagany zgodnie z ustawą Prawo budowlane - określające usytuowanie
drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących
lub projektowanych na tej nieruchomości: □ tak □ nie (zaznaczyć właściwe)
Projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenia 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 projekt planu przesadzenia drzew lub krzewów , jeśli jest planowane:
□ tak □ nie (zaznaczyć właściwe)
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla
którego wymagane jest jej uzyskanie: □ tak □ nie (zaznaczyć właściwe)
Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom
określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1,2,3,7,8,12,13 i 15 jeżeli zostało wydane: □ tak □ nie
(zaznaczyć właściwe)

……………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)
Informacja :
Na podstawie art. 83 f ust.1 pkt 3 nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie
drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
RYSUNEK:

