Formularz MIŚ-23.1
Teresin, dnia……………………

………………………………
………………………………
imię i nazwisko/nazwa firmy

………………………………
………………………………
adres zamieszkania/siedziba

………………………………
tel.:…………………………

Do Wójta Gminy
Teresin

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
Zwracam się z prośbą o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i/lub
krzewów* z działki nr ewidencyjny……………………, położonej w miejscowości,
adres:………………………………………………….………………………………………………..

Gatunki i obwody pni drzew zgłoszonych do usunięcia:
L.p

Gatunek drzewa

obwód pnia drzewa – w
(cm)

Ilość (sztuk) do
wycięcia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/obwód pnia drzewa mierzymy na wysokości 130 cm; podajemy konkretny obwód dla każdego wnioskowanego drzewa;
gdy drzewo posiada kilka pni – podajemy obwód każdego z tych pni lub gdy nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio
poniżej korony drzewa/

Gatunek krzewów i obszar powierzchni zakrzewionej:
L.p

Gatunek krzewu

Powierzchnia krzewu – w (m ²)

1
2
3
4
5

Wymienione drzewa/krzewy jestem zmuszony usunąć ze względu na……………….....
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
/przyczyna wycinki/
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Planowany termin usunięcia drzewa/krzewu
………………………..………………………………………………………………………………….
/określić datę/

Teren na którym rosną drzewa/krzewy posiada następujące przeznaczenie; (np.
działka budowlana, użytki rolne, nieużytki, pas drogowy drogi publicznej,
itp.)………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Tytuł prawny władania nieruchomością: własność, dzierżawa, użytkownik
wieczysty, najemca, samoistny posiadacz, inny……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

Miejsce na rysunek
określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów
budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.



Oświadczam, że granice działki są mi znane. Drzewa/krzewy zostaną wycięte
wyłącznie na własnym gruncie tak, aby nie naruszyć własności innych osób.
 Jednocześnie świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie zeznań
niezgodnych z prawdą lub zatajanie prawdy wynikającej z art. 233 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeksu Karnego oświadczam, że działka o nr
ewid………….… położona we wsi………..………………... na której rosną
drzewa/krzewy objęte treścią niniejszego wniosku jest moją własnością i że
prowadzę / nie prowadzę* na omawianej działce działalności gospodarczej a
usunięcie drzew/krzewów wynika z celu związanego / nie wynika z celu
związanego* z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

……………………………………………………………………………….
…….…………………….……...……..…..………………………………..
czytelny podpis /jeżeli działka stanowi współwłasność podpis wszystkich właścicieli/
* niepotrzebne skreślić
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Załączniki do wniosku:
1) w przypadku realizacji inwestycji dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do wniosku należy dołączyć wykonany przez
projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania działki lub terenu określający usytuowanie drzewa lub krzewu w
odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub
projektowanych na tej nieruchomości,
2) rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej
nieruchomości,
3) projekt nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew/krzewów, jeśli są planowane,
wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki oraz
informację o liczbie gatunku drzew lub krzewów oraz miejscu i terminie wykonania,
4) jeżeli zostało wydane do wniosku należy dołączyć - zezwolenie w stosunku do
gatunków chronionych.
Informacje dodatkowe:
1) W przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność na wniosku powinni
złożyć podpis wszyscy współwłaściciele działki lub należy dołączyć odpis
pełnomocnictwa lub pisemne wyrażenie zgody na wycinkę podpisane przez
pozostałych właścicieli.
2) Ilość usuwanych krzewów w m2 należy rozumieć jako powierzchnię gruntu
zajmowaną łącznie przez usuwane krzewy.
3) zgoda właściciela nieruchomości na wycinkę dołączona w przypadku kiedy osoba
składająca wniosek nie jest właścicielem.
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