Data …… r.


(imię, nazwisko, nazwa firmy)



(adres zamieszkania, siedziba firmy, kod pocztowy)



Burmistrz Miasta i Gminy w Rynie
ul. Ratuszowa 2
11 – 520 Ryn

(adres e-mail, nr telefonu do kontaktu)

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów*
dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów* rosnących na
nieruchomości nr geod. działki/ek …….. położonej/ych
w obrębie geodezyjnym miejscowości ................................................................................................ .
I.Gatunek drzewa/krzewu*
ilość / obwód pnia mierzony na wys. 130cm
szt./m2*
(dotyczy drzew)
1. 
/…………………
2. 
/…………………
3. 
/…………………
4. 
/…………………
5. 
/…………………
6. 
/…………………
7. 
/…………………
8. 
/…………………
9. 
/…………………
10. 
/…………………
II. Przyczyna usuwania drzew/krzewów………………………………………………………………
III.Termin zamierzonego usunięcia drzew/krzewów*……………………………………………….
IV.Usunięcie drzew/krzewów* wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej- tak/nie*
Załączniki do wniosku:
1.

Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego władania nieruchomością*

2.

Oświadczenie o posiadaniu prawa własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu Cywilnego*

3.

Rysunek , mapka albo wykonany przez projektanta projekt zagospodarowania działki lub terenu określające usytuowanie drzew lub
krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości

4.

Zgoda właściciela nieruchomości o ile nieruchomość nie jest własnością wnioskodawcy, lub zgoda wszystkich współwłaścicieli jeżeli
nieruchomość stanowi współwłasność*
Pełnomocnictwo (gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).*
Zdjęcia drzew (…… szt.) – opcjonalnie.*

5.
6.

* niepotrzebne skreślić


(czytelny podpis wnioskodawcy)

UWAGA! Nie wymaga zezwolenia usuwanie:
1) Krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2
2) Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm (Topola, Wierzba, , Klon Jesionolistny, Klon Srebrzysty),
b) 65cm (Kasztanowiec zwyczajny, Robinia akacjowa, Platan klonolistny)
c) 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.

Data …… r.


(imię, nazwisko, nazwa firmy)



(adres zamieszkania, siedziba firmy, kod pocztowy)


(adres e-mail, nr telefonu do kontaktu)

Oświadczenie

dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

1. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomości działka/działki
nr ………………………………w miejscowości ……………………………, gmina Ryn.*
2. Oświadczam, że posiadam prawo własności urządzeń na działce nr. …………………….
w miejscowości ………………………………….., gmina Ryn, o których mowa w art. 49 §1
Kodeksu Cywilnego.*
* niepotrzebne skreślić


(czytelny podpis wnioskodawcy)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(wypełnia pracownik UMiG Ryn)
Notatka służbowa z oględzin drzewa/drzew/krzewów* w zakresie występowania gatunków chronionych
Dokonano oględzin w zakresie występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień przewidzianych do usunięcia i stwierdzono, że:
Na pniu/pniach* stwierdzono/nie stwierdzono* gatunków chronionych…………………………………………………………………………………
W obrębie korony/koron* stwierdzono/nie stwierdzono* gatunków chronionych………………………………………………………………………..
W obrębie drzewa/drzew* stwierdzono/nie stwierdzono* gatunków chronionych ………………………………………………………………………..
Uwagi dotyczące drzew/krzewów*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………
miejscowość, data

………………………………………
podpis osoby dokonującej oględzin

