Gorzów Śląski, dnia ......................................

...........................................................................
(imię nazwisko)

..........................................................................
(adres)

..........................................................................
tel. ……………………………………….…………

Do Burmistrza Gorzowa Śląskiego

ZGŁOSZENIE
zamiaru usunięcia drzewa/ krzewu
Zgłaszam zamiar usunięcia drzewa/krzewu w ilości …………………………sztuk z terenu działki Nr …………….,
arkusz mapy ………………………….., obręb ewidencyjny ………………………………..…………………………………..
Gatunek drzewa* …………………………………………………………………………………………………………….…….
Obwód pnia na wysokości 5 cm*……………………………….………………………………………………………………....

………..………………………
(podpis)

(*) – pola nieobowiązkowe

Do zgłoszenia należy dołączyć:
−

rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzew na nieruchomości

Na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
- właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego
na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Załączono informację o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM
DO NIERUCHOMOŚCI

Ja, niżej podpisany (a)
...........................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów)

zamieszkały (a)
.........................................................................................................................................................................................
(adres)

oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości położonej w ……………………………..……………,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka (i) nr .............................................. arkusz mapy .................
w obrębie ewidencyjnym .................................................................................................... wynikający z prawa:

1)

własności*;

2)

współwłasności*:

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres i wskazanie przysługujących udziałów )

3)

użytkowania wieczystego*

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

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

.............................................
(miejscowość, data)

* właściwe podkreślić

....................................................
(podpis -y)

