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(Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa) (Miejscowość data)

(Adres)

(KotI pocztowy)

(Nr tel).

Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (krzewów)

Zwracam się do Burmistrza cminy i Miasta w Miechowie o wydanię zęzwolenia na usunięcie
....SZt. drzew (........rn' krzewów) rosnących na nieruchomości położonej

(podać adres nieruchomości na której rosną drzewu lub krzewy przewidziune do usunięcia oraz numeł działki)

Przedmiotowe drzewa (krzewy) to:

(podać gaunek dr1ew (krzewów) ijego obwód pnia nierzon! nu wys. I30cm od podłoża)

Przedmiotowe drzewa rosną
(podać ptzeznaczenie terenu na którym rosną drzewa lub krzewy)

Drzewa (krzewy) muszę usunąć z Uwagi na fakt, Że

(podać prucxynę usunięcia drzew (krzewów))

Po otrzymaniu zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew (krzewów) planu.ję.ie usunąó w terminie

(podać przy b liżony te rmin w),c in ki)

( po tlpis wnio skodawcy)

załączniki:
l . oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności

urządzeń, o których mowa w aft' 49 s 1 Kodeksu cywilnego
2. Zgodę właściciela nieruchomości (w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem)
3. Rysunek lub mapę określającą us}tuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów

budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
4. Rysunek lub mapę okreŚlającą planowanę nasadzenia zastępaze, rozumiane jako posadzenie drzew lub krzewów,

w liczbie nie mniejszej niżliczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niz powierzchnia usuwanych
krzewów, stanowi ących kompen sacj ę przy r o dniczą.

Zgoclnie zart.23 ust.l ustawy o ochronie danych osobow1chztlnia 29 sierpnia ]997 roku(tekst jednolity Dz. LI. z2002 roku Nr l01. poz.926)wyrażamzgottę

na ptzetwarzanie przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie danych doĘczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (douczJ)

osób Jizyc1nych).

(potlpis wnioskodawcy)



OSWIADCZENIE o PoSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA
NIERUCHoMoŚClĄ

oŚWIADCZENIE (- _własciwe zakreslic)

oświadczam, Że jako wnioskodawca:

jestem osobąfizycznąprowadzącądziałalność gospodarczą TAKNlE* i ubiegam się o zezwolenie na usunięcie

drzewlkrzewów na cele związane zprowadzeniem działalności gospodarczej TAK'NIE*

Ja niżej podpisany(a)

osoby składające oświadczanie oraz ich dane)

adres:

legiĘmujący(a) się : ......

l ur er douod- osobi{e3o 1dlua ortar!. urJaiarego Pl(l:l r

urodzony(a):
(data i miel

oświadczam, Ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomościąoznaczonąw ewidencji gruntów

::::::::-]i:: :::Ti ll ,;ń";;,;; .*il"".v:";; ' : ::::::::i:::i::::]:]:^
wynikające ztytułu:
1) Władania iwłasności
2) Współwłasności.

je wspóhvłaścicieli oraz lch adresów)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na usunięcie drzew lub krzewów z posesji.
3) Użytkownika wieczystego

4) Trwałego zarządu

(należy \

5 ) Ogran i czone go prawa rzeczow e go;;";; 
;J;;; il"1;,;,; ;;;;;;;

6) Pełnomocnik..
{(jezeli został ustanowiony) do wniosku dołączone peŁlomocnictwo)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 kk, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwości danych zamieszczonych powyze.j.

(mie.jscowośc'data) (podpis)

Zgodnie z urt. 23 ust.l ustawy o ocltonie danyclt osobowyclt z dniu 29 sierpnia 1997 łoku (tekst jednolity Dz t]. z 2002 roku Nt I0I. poz 926)

wyłużam zgodę na przetwarzunie przez Urląrl Gminy i Mittsttt w Miechowie danlch rlotyczących mojej osoby w celu płzeprowadzenia

postępowania administracyjnego (dotyczy osób lizycznych).

(podprs wnroskodawcy)


