Miastków Kościelny, dnia
(data)
(imię i nazwisko lub nazwa
jednostki organizacyjnej)

(adres)
(telefon kontaktowy)

Wójt Gminy Miastków Kościelny
ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów*
Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów* rosnących na
(numer, powierzchnia i miejsce położenie działki)

A. Tytuł prawny do władania nieruchomością (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste,
dzierżawa, najem) :

(W przypadku dzierżawy lub innego tytułu prawnego niż własność do wniosku należy dołączyć zgodę
właściciela bądź właścicieli działki).

B. Ilość sztuk, gatunek i obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm / powierzchnia
krzewu w m2 *:
Lp.

Obwód pnia ( w cm ) /
powierzchnia krzewów ( w m2 ) *

Gatunek drzewa/krzewu
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C. Przeznaczenie terenu na którym rosną drzewa/ krzewy*:

D. Przyczyna usunięcia:

E. Termin usunięcia:

F. Szkic sytuacyjny lokalizacji drzew/krzewów*.

Oświadczam, że drzewa/krzewy* wnioskowane do wycinki nie zostaną wykorzystane na cele związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej.
Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym nie ponosi konsekwencji prawnych z tytułu błędnego wskazania
na gruncie działki lub jej granic oraz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne spory wynikające z
naruszenia praw własności.

UPOWAŻNIENIE
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………legitymujący się dowodem osobistym nr
……………………………..…….....wydanym przez………………………………………………………………………………………….
Upoważniam Panią/na……………………………………………………………………… legitymującą/ego się dowodem
osobistym nr ……………………………….. wydanym przez ………………………………………………………………………..
do wycięcia drzew ……………………………….……………………………………………………….……..………. z działki/ek nr
………………………………… położonej/ych w …………………………………………………. stanowiących w ….……………..
części moją własność oraz upoważniam wnioskodawcę do odbioru pism w moim imieniu.

(czytelny podpis wnioskodawcy)
* - niepotrzebne skreślić
Załączniki:
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
2. Projekt planu nasadzeń zastępczych – jeżeli są planowane, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów w
liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni niemniejszej niż liczba usuwanych krzewów oraz
planowany termin posadzenia nasadzeń zastępczych.
3. Projekt planu przesadzenia drzew/krzewów – jeżeli są planowane, w formie rysunku, mapy lub projektu
zagospodarowania oraz informację o liczbie, gatunku oraz odmianie drzew lub krzewów, termin i miejsce ich
przesadzenia.
4. W przypadku realizacji inwestycji – rysunek, mapę lub projekt zagospodarowania działki, na której jest wymagane
usunięcie drzew/krzewów, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
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