Kluczbork, dnia………………………20…….r.
Burmistrz Miasta Kluczborka
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW
dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych
NAZWA SPÓŁDZIELNI / WSPÓLNOTY
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
ZARZĄD WSPÓLNOTY, jeżeli jest powołany
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNOTY, jeżeli jest wynajęty
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

z

terenu nieruchomości nr

……………..a.m……… położonej w ………………………………………………………………………………………………………………………..

Wykaz drzew/krzewów wnioskowanych do usunięcia:

Lp.

Nazwa gatunkowa drzewa/krzewu

Obwód pnia drzewa zmierzony
na wysokości 130 cm lub
powierzchnia krzewów

Jeżeli drzewo ma kilka pni, należy wpisać jeden numer, jedną nazwę i pomiary wszystkich pni.

Przyczyna zamierzonego usunięcia każdego drzewa/krzewów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Termin zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu (to jest termin do którego będzie ważne
zezwolenie):
Dzień

miesiąc

rok

Zamierzone usunięcie drzew i krzewów

.
wynika / nie wynika z celu związanego z prowadzeniem

*

działalności gospodarczej (niepotrzebne skreślić).

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Czytelny podpis wnioskodawcy

Do wniosku należy dołączyć:
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
2. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 z późn. zm.).
3. Rysunek lub mapę z zaznaczoną granicą działki, położeniem obiektów budowlanych oraz lokalizacją
drzew lub krzewów wnioskowanych do usunięcia.
4. Zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli posiadacz gruntu nie jest jego właścicielem lub użytkownikiem
wieczystym.
5. W przypadku wspólnot mieszkaniowych uchwała wspólnoty w sprawie powołania zarządu wspólnoty.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kluczborka, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork.
Podane dane osobowe we wniosku przetwarzane będą w celu jego realizacji i nie będą udostępniane
innym odbiorcom.
Osoba podająca swoje dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego wskazanego w art. 83b ust.1 pkt 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz. 142 z późn. zm.).

…………..…………………………………….., dnia……………………

OŚWIADCZENIE
dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych
o udzieleniu informacji:


członkom spółdzielni mieszkaniowej,



właścicielom budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni,



osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze
własnościowe prawa do lokali,



członkom wspólnoty mieszkaniowej
o zamiarze usunięcia drzew lub krzewów.
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny*) oświadczam, że:

1) w sposób zwyczajowo przyjęty, informacja o zamiarze złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z terenu nieruchomości nr ……………... a.m. ………
położonej w…………………………………………………………………………………………………………………………….
została przekazana zainteresowanym osobom.
2) Zainteresowane

osoby

miały

możliwość

zgłoszenia

uwag

w

tej

sprawie

w terminie………………………………………………………..

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Czytelne podpisy osób składających oświadczenie

*Art. 233 § l i 6 kk
§ l Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.
§ 6 Przepisy § l stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis
ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej

…………………….……………………………………., dnia …………………….

OŚWIADCZENIE
o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia (art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny*) oświadczam, że posiadam tytuł prawny
**właściciel / użytkownik wieczysty / dzierżawca / najemca / użytkownik / zarządca /
inny

władania

nieruchomością

nr

…………………

a.m.

…………,

położoną

w ……………………………………………………………….…, ul.…..…………………………………………………………….,
na której rosną wnioskowane do usunięcia drzewa.

………….……………………………………………………………

………………..……………………………………………………..
Czytelne podpisy osób składających oświadczenie

*Art. 233 § l i 6 kk
§ l Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.
§ 6 Przepisy § l stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis
ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej
.
** podkreślić właściwe

