................................................................

Luzino, dnia ..................................

(imię, nazwisko lub nazwa firmy)

……………………………………………
...............................................................
(adres )

................................................................
(numer telefonu kontaktowego*)

* Podane we wniosku numery tel. kontaktowych będą wykorzystywane
wyłącznie w celach związanych z obsługą złożonego wniosku.

Wójt Gminy Luzino
Referat Zagospodarowania Przestrzennego,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska
ul Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW (KRZEWÓW)
Proszę o wydanie zezwolenia na wycięcie/przesadzenie* drzew/krzewów* rosnących na terenie
nieruchomości położonej w ………………………………..…. przy ul. .............................................,
nr działki ……………… obręb ewidencyjny …………………. gm. Luzino.
*niepotrzebne skreślić

Numer

Oznaczenie drzew lub krzewów
Gatunek drzewa lub krzewu
Obwód pnia drzewa mierzona w
cm na wysokości 130 cm od
poziomu terenu*
lub powierzchnia krzewów (m2)

1
2
3
4
5
6
7
8
* Należy wpisać obwód pnia drzewa zmierzony na wysokości 130 centymetrów od powierzchni gruntu. Jeżeli drzewo ma kilka pni,
należy wpisać obwód każdego pnia mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. W razie zamiaru wycięcia/przesadzenia
większej ilości drzew/krzewów ich wykaz należy sporządzić w postaci osobnego załącznika do wniosku.

Przyczyną zamierzonego wycięcia/przesadzenia drzew/krzewów jest ………………………………..
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa / krzewy .....................................................
…..........................................................................................................................................................

Termin zamierzonego wycięcia / przesadzenia drzew / krzewów .................................................
Oświadczam
Oświadczam, że usunięcie drzew jest/nie jest* związane z działalnością gospodarczą.
*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że działka, o której mowa we wniosku, a z której chcę usunąć drzewa stanowi
własność/współwłasność (podpisy wszystkich współwłaścicieli poniżej), posiadam do
niej tytuł prawny i nie jest działką leśną.
Oświadczam, że świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego własnoręcznym
podpisem potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku.

....................................................
(Podpisy

właściciela/współwłaścicieli)

Zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości sąsiedniej w przypadku drzew/a
rosnących/ego na granicy działek
Ja niżej podpisany ........................................................... zam. w ………………………………
leg. się dowodem osobistym nr ............................................. wyrażam zgodę na usunięcie
.............. szt.

drzew

rosnących na granicy z moją działką nr ………….

położoną w

…………………………………

................................................................
(podpis właściciela/ współwłaścicieli działki sąsiedniej)

Do podania należy dołączyć następujące załączniki obligatoryjne:



plan sytuacyjny terenu, z zaznaczonym na nim położeniem drzew/krzewów objętych
zamiarem usunięcia,
tytuł prawny władania nieruchomością, na której rosną drzewa/krzewy,
(ksero dokumentu potwierdzającego prawo własności, wieczystego użytkowania, gruntu wypis z rejestru gruntów, itp.)



pisemna zgoda właściciela nieruchomości, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem,



projekt nasadzeń zastępczych (jeżeli są planowane),
(w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki oraz informacja o liczbie, gatunku nasadzeń oraz
planowany termin nasadzeń)

