Nr.dokumentu wpływu:

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45,
67-300 Szprotawa

tel. 068 376 38 11,
fax 068 376 22 20
e-mail: ratusz@szprotawa.pl,
www.szprotawa.pl

Formularz:

F02500

Numer sprawy adm.:

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Proszę wypełnić drukowanymi literami

Szprotawa, dnia

Imię

Miejscowość

Nazwisko

Kod

Nazwa firmy

2 0

-

Pocztowy

PESEL

-

Poczta

Ulica

Nr dowodu osobistego

-

Nr Domu

Nr Lokalu

Nr telefonu

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zezwolenie wycięcia drzew / drzewa/ krzewów/
rosnących na działce nr ………………. położonej w ……………………………………….
I. Wnioskuję o zezwolenie na wycięcie następujących drzew/ krzewów :
1. gat.

obwód pnia/ pni na wys. 1,3 m

szt.

2. gat.

-„-

szt.

3. gat.

-„-

szt.

4. gat.

-„-

szt.

5. gat.

Powierzchnia:

6. gat.

Powierzchnia:

II. Przeznaczenie terenu na którym rośnie/ą/ drzewa /o/ krzewy:

III. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa /w/ krzewów;

IV. Planowany termin zamierzonego usunięcia drzewa /w/ krzewów;
V. Wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej;

W załączeniu:
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o
posiadanym prawie własności urządzeń ( składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań );
2. Zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości;
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3. Oświadczenie o udostępnieniu informacji - dot. spółdzielni mieszkaniowych i zarządców
mieszkaniowych ( składane się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań );
4. Rysunek, mapę albo projekt zagospodarowania działki lub terenu określające usytuowanie
drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
5. Projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa
i krzewy lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy
lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub
odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
6. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, oraz
postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony
środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
7. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom;
8. Pozwolenie na rozbiórkę lub pozwolenie na budowę;

…………………….
Podpis wnioskodawcy

