F/KP-]O
(Imię i

nlałisko lub

nazwa przedsiębiorstwa)

(Miejscowość data)

(Atlres)

(Kod poc1towy)

(Nr

tet).

Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie

WNIOSEK

o wydanie zezwol.enia na usunięcie drzew (krzewów)

Zwracam się do Burmistrza Gminy

'...SZt. drzew

(...

i

Miasta w Miechowie o wydanię zezwo|enia na usunięcie

.....rn' krzewów) rosnących na nieruchomości położonej

(podać adres nieruchomości na której rosną drzewa lub krzew! przewidziane do usunięcia oraz numer działki)

Przedmiotowe drzewa (krzewy) to: ...

(podać gatunek drlew (kąewów)

Przedmiotowe drzewa rosną

i

jego obwód pnia mierzony na wys. 1 30cm od podłoża)

(podać przeznacze,rie terenu nu którym rosną drzewa lub kłzew!)

Drzewa (krzewy) muSZę usunąć z U\,yagi na fakt, żę
(podać przyczynę usunięcia drzew (krzewów))

Po otrzymaniu zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew (krzewów) planuję je usunąć w terminie
(podać przy bliżony

te

rmin

wyc in ki)

(po dpi s w nio s ko tI aw cy)

załącznikt
l. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oŚwiadczenie o posiadanym prawie własności
urządzeń, o których mowa w aIr. 49$1 Kodęksu c1rvilnego
2. Zgodę właścicielanieruchomości(w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem)
3. Rysunek lub mapę określającąusytuowanie drzęwa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomościi obiektów

4.
5.

budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomoŚci.

Rysunek lub mapę określającąplanowane nasadzenia zastępcze, rozumiane jako posadzenie drzew lub krzewów,
w liczbie nie mniejszej niżliczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niz powierzchnia usuwanych
krzewów, stanowiących kompensacj ę pr zyr o dniczą.
Spółdzielnia mieszkaniowa informuje' w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicielibudynków lub
lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spcłldzielcze
prawa do lokali' a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożeniawniosku o wydanie
zęzwolęnia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 3O-dniowy termin zgłaszania uwag. Wniosek może
byc złożonynie pózniej niz w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zg]aszanie uwag * (kopia informacji).

oSWIADCZENIE o PoSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA
NIERUCHoMoŚCIĄ
oŚWIADCZEI\IE

(- - właściwezakreślic)

oświadczam, Że jako wnioskodawca:
jestem osobąfizycznąprowadzącądziałalnośćgospodarczą

TAKNIE*

i ubiegam się o zezwolenie na usunięcie

drzewlkrzewów na cele zwięane zprowadzeniem działalnościgospodarczej TAK,NIE,*

Ja niżej podpisany(a)
osoby składające oświadcŻanie oraz ich dane)

adres:

legiĘmujący(a) się : ......

( numer dowodu osobistego i nazwa organu

urodzony(a):

. .

wydającego'ĘESEL)

...
(data i miejsce)

oświadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomo ściąoznaczonąW ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr...
w obrębach ewidencyjnych
jednostce
........., w
ewidencyjnej .

wynikające ztyĄułu:
1) Władania iwłasności
2) Współwłasności.

je wspóhvłaścicieli oraz ich adresów)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicielina usunięcie drzew lub krzewów z posesji.
3) Użytkownika wieczystego
4) Trwałego zarządu
5) ograniczonego prawa rzęozowęgo

(nalezy wskazac właścicie1a nieruchomości)

(naleŹy

6) Pełnomocnik..

wskeac właścicielanieruchomości)

''''16.r"'''-*"
"stanowiony)

do

wniosku dołączone pełnomocnictwo)

Świadomy odpowiedzialności kamej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z att.
233l<k, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwości danych zamięszczonych powyżej.

(mieiscowośc,data)
Zgodnie

z crt 23 ust.1 ustawy

(podpis)

o ochronie danych osobowych z dnia 29 siełpnia 1997 roku

(tekst

jednolity

Dł LI. z 2002

roku Nr I0l. poz' 926)

wyrażam zgodę na pfzetwarzanie płzez Ułząd Gminy i Miasta w Miechowie dunych dotlczących mojej osoby w celu przeprowadzenia
po stępow

ania administracyj nego (tloqlcąy

osó b

Jiąyczny c h)'

(podpis wnioskodawcy)

