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Gatunek drzewa/krzewu

Obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią

Ilość sztuk

Powód usunięcia drzew……………..........................................................................
.................................................................................................................................
Załącznik: szkic / mapa z usytuowanie drzew lub krzewów 1, 2
………………………………………………………....................................................
podpisy składających podanie
Oświadczenie
Oświadczam, że określone w podaniu drzewa przeznaczone do usunięcia, nie pochodzą z gruntów
rolnych i leśnych oraz ich usytuowanie przedstawione na dołączonym szkicu/mapie1 odpowiada
faktycznemu położeniu w terenie. Właściciele sąsiadujących działek nie roszczą pretensji do
usuwanych drzew. Współwłaściciele działki wyrażają zgodę na pozyskanie drewna. Wszystkie dane
zawarte w podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.

................................................
podpis składającego oświadczenie
1

- nieodpowiednie skreślić
– usytuowanie drzew lub krzewów należy określić w stosunku do trwałych elementów zagospodarowania
działki (budynki, ogrodzenia) lub granic nieruchomości z podaniem miar wyrażonych w metrach z
dokładnością do jednego miejsca po przecinku. W przypadku szkicu należy określić kierunek północy oraz
najbliższą lokalizację (sąsiedzi, droga dojazdowa). Drzewa zaznaczone na szkicu lub mapie należy oznaczyć
zgodnie z powyższą tabelą kolumna L.p
2

Szkic usytuowania drzew lub krzewów
Działka nr:………………………..
Miejscowość:……………………..
Kierunek północy

Zgłoszenia wymagają drzewa i krzewy rosnące na nieruchomościach nierolnych i nieleśnych
będących we własności osób prywatnych, których obwód na wysokości 5 cm nad ziemią będzie
przekraczać:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę,
a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części
nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, uwzględniając dane ustalone na podstawie wniosku i
oględzin, nakłada się na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek
uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

