Znak sprawy
wypełnia Organ

RI.6131.
....................................., dnia .....................................
……………………………………………….
Wnioskodawca – w przypadku współwłasności,
z wnioskiem występują wszyscy współwłaściciele
nieruchomości
……………………………………………….
ulica, nr domu
……………………………………………….
miejscowość, kod pocztowy
……………………………………………….
tel. kontaktowy

Wójt Gminy Studzienice
ul. Kaszubska 9
77-143 Studzienice

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleni
na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 55)

1. Lokalizacja nieruchomość, na której rośnie zgłaszana do usunięcie zieleń:
działka nr ............................................ , obręb.............................................................................,
nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów – podać nr działki i obręb

położonej przy ul. ........................................................................................................................ .

2. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością, na której rośnie
wnioskowana do usunięcia zieleń
Forma władania: ....................................................................................................................................
(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy, nieruchomość
o nieuregulowanym stanie prawnym, inne)

Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do władania nieruchomością jest:
................................................................................................................................................................
(wskazać dokument, z którego wynika tytuł władania nieruchomością np.: numer księgi wieczystej, akt notarialny- podać datę jego sporządzenia,
nr repetytorium i kancelarię; numer i datę umowy dzierżawy itp.)

3. Gatunki zieleni zgłaszanej do usunięcia:
należy wymienić wszystkie drzewa, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia zamiaru wycinki tj. tych
których obwód pnia na wys. 5 cm przekracza:
a) 80 cm – dla topól, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
b) 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platana klonolistnego;
c) 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew.
Wykaz krzewów:
Lp.

Nr
inw.

Nazwa gatunku

Pow. krzewu /m2/ w rzucie
poziomym

Nr działki / obręb

Wykaz drzew:
Lp.

Nr
inw.

Nazwa gatunku

Szacunkowy obwód pnia
/cm/ na wys. 5 cm

Nr działki / obręb
(wypełnić jeżeli drzewa
wycinane będą z kilku działek)

4. Miejsce, na którym rośnie ww. zieleń: ...............................................................................
wg aktualnego położenia/korzystania z nieruchomości, np. działka budowlana, zabudowa jednorodzinna, nieużytki, inne

5. Przyczyna usunięcia ww. zieleni: ..............................................................................................
6. Termin usunięcia zieleni: do .....................................................................................................
7. Usunięcie ww. zieleni wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej:
□
tak
□
nie
8. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa/drzew/krzewów w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na nieruchomości
stanowi załącznik nr …………………… do wniosku

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Studzienice (ul. Kaszubska 9,
77 – 143 Studzienice). Podane dane osobowe w zgłoszeniu 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 Ustawie o ochronie
przyrody z 16 kwietnia 2004 – art. 83f ust. 5.
Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art.233 § 6 ustawy
z 6 czerwca 1997 – Kodeks karny (t. j. Dz.U. 2019, poz.1950 ze zm.) oraz art. 75 § 2 ustawy
z 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020, poz. 256 ze zm.)
oświadczam, że dane zawarte w pkt. 2 są zgodne ze stanem faktycznym. (art. 83b ust. 2 ww.
ustawy o ochronie przyrody).

......................................
podpis wnioskodawcy /ów/

