…………………………..........................................................
(nr sprawy)
…………………………........................................................
(imię i nazwisko WNIOSKODAWCY
lub nazwa instytucji/pieczęć)

………………………..................................................... r.
(miejscowość, data)

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

Starosta Poznański
(Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa)
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

WNIOSEK
o zezwolenie na usuniecie drzew/a lub krzewu/ów*
1. Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zwracam się z prośbą o wydanie
zezwolenia na usuniecie niżej wymienionego/ych* drzew/a* lub krzewu/ów*
DRZEWO
Lp.

Nazwa gatunku

Obwód pnia (cm) mierzony na
wysokości 130 cm

KRZEW
Powierzchnia
(m2)

Nr i obręb działki
ewidencyjnej

1.
2.
3.
W przypadku zamiaru usunięcia większej ilości drzew/krzewów, ich wykaz należy sporządzić w postaci załącznika do wniosku.

Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm

- ma kilka pni należy podać obwód każdego pnia,
- nie posiada pnia to należy podać jego obwód bezpośrednio poniżej korony.

2. Imię, nazwisko, adres albo nazwa i siedziba posiadacza/właściciela nieruchomości (albo właściciela urządzeń, o
których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego) należy wypełnić tylko, gdy dane są inne niż wnioskodawcy
..................................................................................................................................................................................
3. Miejsce na którym rośnie drzewo/krzew (wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów,
aktualnego sposobu korzystania z nieruchomości: np. działka budowlana, nieużytki, park, zieleniec, pas drogowy drogi
publicznej, użytki rolne, … inne)

..................................................................................................................................................................................
4. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu*: ……………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Przyczyną usunięcia drzewa/krzewu jest/nie jest* realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na
rozbiórkę lub pozwolenia na budowę*
5. Termin zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu*: ………………………………………………………………………………………..
6. Informacja, czy usunięcie drzewa/krzewu związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej TAK/NIE*:
7. Kategoria drogi zaznaczyć właściwe (publiczna/niepubliczna).*
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8. Oświadczam(y) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że:
- posiadam(y)/nie posiadam(y)* tytuł prawny do władania nieruchomością, na której rosną drzewa/krzewy,
wymienione w punkcie 1 wniosku (podać tytuł prawny ……………………………………………………………………….…………)
- posiadam(y)/nie posiadam(y)* prawo własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, których funkcjonowaniu zagraża, wymienione w punkcie 1 wniosku drzewo/krzew
(wypełnia tylko właściciel ww. urządzeń !!!)

.………………………………...........................................................
*niepotrzebne skreślić
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