……………………………………..

Łowicz, dnia…………………...

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………….
…………………………………….
(adres zamieszkania, tel. kontaktowy)

Burmistrz Miasta Łowicza
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew(a) i krzewów*
Charakterystyka przedmiotowych drzew(a)/krzewów*:
1. Gatunek drzew(a)*…………………………………………………………………………
2. Gatunek krzewów…………………………………………………………………………...
3. Ilość drzew przeznaczonych do usunięcia (szt.)…………………………………………...
4. Obwód pnia drzew(a) mierzonego na wysokości 130 cm (w cm)…………………………..
5. Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy (w m2) ………………………….
6. Lokalizacja drzew(a)/krzewów*…………………………………………………………...
7. Tytuł prawny władania nieruchomości……………………………………………………...
8. Przyczyna usunięcia drzew(a)/krzewów*………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
9. Termin zamierzonego usunięcia drzew(a)/krzewów*……………………………………..
10. Informuję, iż usunięcie drzew/a lub krzewów wynika/nie wynika* z celu związanego
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
11. Planuje się/nie planuje* się nasadzeń zastępczych.
Załącznik:
1) Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości
i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
2) Projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie
nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych
krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
3) Pisemna zgoda właściciela na usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów w przypadku gdy posiadacz
nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.
4) Tytuł prawny władania nieruchomością (kopia jednego z dokumentu: odpis z księgi wieczystej,
akt notarialny zakupu nieruchomości, decyzja o nabyciu spadku, akt notarialny darowizny, decyzja
o przekazaniu nieruchomości z trwały zarząd lub umowa dzierżawy, wypis i wyrys z ewidencji gruntu
lub inny dokument) -nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń.
5) W przypadku wnioskowanego usunięcia drzew lub krzewów z przyczyn wynikających z planowanych
inwestycji budowlanych – kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz kopia projektu zagospodarowania działki.

………………………………………

(podpis wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić
Wniosek z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz,
SEKRETARIAT – bud. A, piętro I, pok. 7.

OŚWIADCZENIE
o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
albo
o posiadanym prawie własnością urządzeń, o których mowa w art. 49
§ 1 Kodeksu cywilnego *
Ja, niżej podpisany/a* ………………………………………………… legitymujący/a* się
dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość*
nr ………………………………… wydanym przez ……………………………………………….
zamieszkały/a* w ………………………, adres: ………………….………………………………
oświadczam, iż:
1) posiadam następujący tytuł prawny do władania nieruchomością
położoną w ………………………….. przy/na* ……..……………………………………...,
działka/i ozn. nr ……………………………………………, obręb ……………………….
(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, współużytkowanie
wieczyste, trwały zarząd, umowa użyczenia, umowa dzierżawny, inne
…………………………………..*)*,
2) posiadam prawo własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego na podstawie………………………………………………………*
Oświadczenie niniejsze składam pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z treści art. 233 Kodeksu
karnego.

Łowicz, dnia …………………………

niepotrzebne skreślić

............................................................
Podpis

