Imię i nazwisko / nazwa/ ……………………………………….

Radłów, dnia ………………..

Adres zamieszkania/siedziba/ ……………………………..….
…………………………………………………………….…..…..
Nr telefonu ……………………………………………………....

Burmistrz Radłowa
33-130 Radłów
ul. Kolejowa 7
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów*

podstawa prawna: art. 83f ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz.
55.),
Zgłaszam zamiar usunięcia drzew/krzewów* znajdujących się na nieruchomości (adres lub nr działki i
obrębu):
……………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania w/w nieruchomością
(właściciel, posiadacz lub osoba posiadająca inne prawo do zarządzania nieruchomością, spółdzielnia
mieszkaniowa, użytkownik wieczysty, posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zarządca
nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, właściciel urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Gatunek

i

obwód pnia

na

wysokości

5

cm

/

gatunek

krzewu i

powierzchnia

porośnięta

2 *

krzewami [m ] :
(Zezwoleniu podlegają drzewa których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza 80 cm w przypadku topoli,
wierzb, klonu jesionolistnego, oraz klonu srebrzystego. 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii
akacjowej, oraz platonu klonolistnego 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew, Krzewów lub krzewu
rosnących w skupiskach o powierzchni do 25 m 2 ).
……………………………………………..........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew / krzewów*:
…………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………
Termin usunięcia drzew/krzewów*……………………………………………………………………….. (do sześciu miesięcy od dnia
oględzin. Po upływie tego terminu wnioskodawca dokonuje ponownego zgłoszenia.)
Załączniki (zgoda właściciela działki, mapa sytuacyjna, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania
nieruchomością, zdjęcia, in.):
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………

Świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U z 2019 r., poz. 1950 ze zm.) za
składanie fałszywych zeznań „ Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” , oświadczam, że wymieniona we wniosku nieruchomość
jest moją własnością, potwierdzam tytuł prawny do nieruchomości i wyrażam zgodę na usunięcie wyżej
wymienionych drzew. Oświadczam również, że granice działki są mi znane oraz, że drzewa zostaną wycięte
tylko na własnym gruncie tak aby nie naruszyć własności innych.
Prowadzę/ nie prowadzę* działalność gospodarczą.

…………………………………
własnoręczny podpis (pieczęć)

OŚWIADCZENIE

Ja ……………………………………………………. zamieszkały/a/ pod a dresem
(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………, legitymujący/a/ się
(adres zamieszkania)

dowodem osobistym ………………………………………..……., wydanym przez
( seria i numer dowodu osobistego)

………………………………. oświadczam, że jestem świadom odpowiedzialności
(organ wydający dowód osobisty)

karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 ze zm.)
za składanie fałszywych zeznań „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 od
6 miesięcy do lat 8 ”, oświadczam, że wymieniona we wniosku nieruchomość jest
moją……………………………………………………

oraz,

potwierdzam

tytuł

prawny do nieruchomości i wyrażam zgodę na usunięcie wyżej wymienionych drzew.
Oświadczam również, że granice działki są mi znane oraz, że drzewa zostaną wycięte
tylko na własnym gruncie tak aby nie naruszyć własności innych.

…………………………………………………
(miejscowość i data)

….……………………………...
podpis

