...................................................

Ślesin, dn. ...........................

(imię i nazwisko / nazwa posiadacza i właściciela
nieruchomości)

..................................................
(miejsce zamieszkania)

..................................................
(kod pocztowy

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
ul. Kleczewska 15

poczta)

62-561 Ślesin
tel. kontaktowy ...................................

ZGŁOSZENIE
zamiaru usunięcia drzew/krzewów
Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. –zgłaszam zamiar usunięcia
drzew/i krzewów*- na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, rosnących
na nieruchomościach oznaczonych numerami geodezyjnymi:
Numer geodezyjny działki...........................................................................................................
obręb geodezyjny……………….........................................................
L.p.

Nazwa gatunkowa drzewa lub krzewu

szt.

Gmina Ślesin

obwód pnia drzewa w /cm/ mierzony
na wysokości 5 cm lub wielkość
powierzchni krzewów w /m2/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uwaga: W myśl ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zgłoszenie/zezwolenie na
usunięcie:
1. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego.
3. Drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków lub na terenach zieleni.
Termin zamierzonego usunięcia drzew/krzewów to 6 miesięcy od dnia spisania protokołu
z oględzin, jeżeli po upływie tego terminu drzewo/krzew nie zostanie usunięte, należy
ponownie złożyć zgłoszenie.

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 par. 1 k. k za
składanie fałszywych zeznań, że
- posiadam tytuł prawny władania nieruchomością
………………………………………………………………………………………………….
(podać tytuł prawny)

.............................................
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku: **
□ pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku, gdy nieruchomość stanowi
współwłasność;
□ pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika;
□ rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia
budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku inwestycji, dla której jest
on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – określające
usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów
budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

Rysunek określający usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów
budowlanych na tej nieruchomości.
* niepotrzebne skreślić
** odpowiednie zaznaczyć

