
Dobrzyniewo Duże, dnia …...................

WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
ul. Białostocka 25                  

16-002 Dobrzyniewo Duże           

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/KRZEWÓW

1. Dane posiadacza nieruchomości:

Imię i nazwisko …..................................................................................................................................

Adres …..................................................................................................................................................

tel. kontaktowy: .....................................................................................................................................

2. Dane właściciela nieruchomości:

Imię i nazwisko ….................................................................................................................................

Adres ….................................................................................................................................................

tel. kontaktowy:......................................................................................................................................

3. Dane pełnomocnika (jeżeli został ustanowiony):

Imię i nazwisko ….................................................................................................................................

Adres ….................................................................................................................................................

tel. kontaktowy: .....................................................................................................................................

4. Oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa:

Nieruchomość położona w obrębie …....................../wsi........................................(niepotrzebne skreślić)

Oznaczona/e w ewidencji gruntów jako działka/i nr geod: …..............................................................

5. Oznaczenie drzew/krzewów przeznaczonych do usunięcia:*

Lp. Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia
drzewa [cm]

Powierzchnia krzewu/-ów [cm²]
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            Obwód pnia drzewa mierzymy na wysokości 5 cm od ziemi.

6.  Oświadczam,  że  drzewa/krzewy  są  usuwane  na  cele  niezwiązane  z  prowadzeniem

działalności gospodarczej.

…............................................                                            …......................................................
                  (data)                                                                         (podpis/y wnioskodawcy/ów)

ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA:

1. Zgoda właściciela bądź współwłaścicieli nieruchomości na usunięcie drzew/krzewów (oryginał) –
w przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jedynym właścicielem,

2. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie  drzewa na nieruchomości.  Lokalizacja  powinna być
udokumentowania w sposób pozwalający na jednoznaczne zlokalizowanie przedmiotowego drzewa
w stosunku do granic nieruchomości.

*pole nieobowiązkowe, służące pomocniczo jednoznacznej identyfikacji zgłaszanego drzewa w terenie.

UWAGA!

Zgłoszeniu podlegają drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nad gruntem przekracza:
• 80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
• 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
• 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszeniu nie podlegają krzewy, które:
• rosną w skupisku o powierzchni do 25 m²,
• rosną  na  terenach  pokrytych  roślinnością  pełniącą  funkcje  ozdobne,  urządzone  pod  względem

rozmieszczenia  i  doboru  gatunków posadzonych roślin,  z  wyłączeniem krzewów w pasie  drogowym
drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

          Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu przez
administratora danych tj. Gminę Dobrzyniewo Duże z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym ul.
Białostocka 25. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści podanych danych i prawie
ich poprawiania.

                                                                                                            …………………………………
                                                                                                                         czytelny podpis


