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GPI.

Świątniki Górne, ...................................

......................................................................................................................
(imię i nazwisko właściciela /współwłaścicieli nieruchomości/posiadacza nieruchomości)

......................................................................................................................
(ulica)

.....................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość)

.....................................................................................................................
(tel. kontaktowy)

URZĄD MIASTA I GMINY
ŚWIĄTNIKI GÓRNE
Referat Gospodarki Przestrzennej,
Infrastruktury i Środowiska

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia ma usunięcie drzew/krzewów*
Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie …................... sztuk drzew/krzewów*, rosnących na
działce

ewid.

nr

…..........................................,

położonej

przy

ul. …...................................,

w miejscowości ................................................., gmina Świątniki Górne.
Drzewa/krzewy* wnioskowane do usunięcia:
L.p.

Gatunek drzewa/krzewu*

Obwód pnia drzewa w cm,
mierzony na wys. 130 cm**
lub wielkość powierzchni z której
zostanie usunięty krzew w m²

Przyczyna usunięcia
drzewa/krzewu*

** w przypadku, gdy na wysokości 130 cm drzewo:
- posiada kilka pni – należy podać obwód każdego z tych pni;
- nie posiada pnia – należy podać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Przewidywany termin usunięcia drzew/krzewów*: ...................................................................................... .
Usunięcie drzew/krzewów* wynika/nie wynika* z celu związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
* Właściwe zakreślić

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne
ul. K. Bruchnalskiego 36 • 32-040 Świątniki Górne
tel.: 12 270 40 30 • fax: 12 270 40 96
umig@swiatniki-gorne.pl
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
Mapa z zaznaczeniem drzew lub krzewów wnioskowanych do usunięcia lub wykonany przez projektanta projekt
zagospodarowania działki, określające usytuowanie drzew lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości
i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
Projekt planu nasadzeń zastępczych – jeżeli są planowane – wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu
zagospodarowania działki lub terenu wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew/krzewów* oraz miejscu
i planowanym terminie ich wykonania.
Inne (podać jakie).................................................................................................................................................................
(np. pełnomocnictwo, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom,
jeżeli zostały wydane, zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

OŚWIADCZENIE
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań:
1. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością, na której rosną wnioskowane do usunięcia
drzewa/krzewy*, którym jest:
….....................................................................................................................................................................................,
(np. własność, użytkowanie wieczyste, umowa dzierżawy, umowa najmu, posiadanie samoistne).

oraz dysponuję/nie dysponuję* dokumentem potwierdzającym posiadany przeze mnie tytuł prawny do władania
nieruchomością, którym jest:......................................................................................................................................... .
(np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa dzierżawy, umowa najmu)

2. Oświadczam, że wnioskowane do usunięcia drzewa/krzewy* rosną na działkach, których granice są mi znane,
a w stosunku do wymienionych we wniosku nieruchomości nie występuje żaden spór o własność.
3. Oświadczam, iż dane zawarte w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
Art. 233 § 1 Kodeksu karnego: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.

….......................................................................................
(data, podpis/y wnioskodawcy/ów)

UWAGA:
W przypadku usunięcia drzew lub krzewów z działki stanowiącej współwłasność, z wnioskiem o ich usunięcie
występują wszyscy współwłaściciele.
2. Drzewa lub krzewy rosnące na granicy działek stanowią współwłasność poszczególnych właścicieli działek,
dlatego z wnioskiem o ich usunięcie występują właściciele wszystkich działek na których rosną drzewa lub
krzewy.
3. Jeżeli wnioskodawca (posiadacz) nie jest właścicielem działki, do wniosku dołącza zgodę jej właściciela
(nie dotyczy użytkownika wieczystego oraz posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym).
1.

* Właściwe zakreślić

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne
ul. K. Bruchnalskiego 36 • 32-040 Świątniki Górne
tel.: 12 270 40 30 • fax: 12 270 40 96
umig@swiatniki-gorne.pl

