WNIOSKODAWCA

Drzewica, dnia……………………...

……………………………..
imię i nazwisko

……………………………..
adres zamieszkania

……………………………..
kod pocztowy, miejscowość

……………………………..
nr telefonu

Urząd Miejski w Drzewicy
ul. St. Staszica 22
26-340 Drzewica

ZGŁOSZENIE
Niniejszym zgłaszam zamiar usunięcia drzewa zlokalizowanego na działce nr…………………………
w obrębie ………………………………. Zamiar usunięcia drzewa nie jest związany z prowadzeniem
działalności gospodarczej.

……………………………………………
podpis

Rysunek określający usytuowanie drzewa na nieruchomości

OŚWIADCZENIE
O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością – działki położonej
w miejscowości/ przy ulicy……………………………………………………………………………….
Zaznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
Nr ew. …………………………………………….., obręb ……………………………………………...
Księga wieczysta/ nr aktu własności ……………………………………………………………………...
Inne dokumenty …………………………………………………………………………………………

Tytuł prawny wynika (zaznaczyć właściwe) :
Własność
Współwłasność
Umowa najmu
Umowa dzierżawy
Użytkownik
Inne …………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, wynikającej z artykułu 233 Kodeksu karnego,
o prawdziwości zamieszczonych powyżej danych.

……………………………………………
miejscowość, data

……………………………………………
podpis

PROTOKÓŁ
z oględzin – zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną
Obecni:
Przedstawiciele Urzędu:
1. ………………………………….
2. ………………………………….
Przedstawiciele Strony:
1. ………………………………….
2. ………………………………….
USTALENIA
1. Dokonano oględzin nieruchomości w obrębie zadrzewień pod względem gatunków chronionych:
Nie występują gatunki chronione i gniazda ptasie.
Występują gatunki chronione i gniazda ptasie (jakie) ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
2. Opis drzewa/drzew zgłoszonych do usunięcia:
•

Nazwa gatunku drzewa ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

•

Obwód pnia ustalony na wysokości 5 cm ………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

•

Nie posiada pnia – obwód pnia poniżej korony …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

3. Uwagi dotyczące dalszego postępowania …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
4. Uwagi indywidualne Stron obecnych przy oględzinach ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano
Przedstawiciele Urzędu:

Przedstawiciele Strony:

1. ………………………………….

1. ………………………………….

2. ………………………………….

2. ………………………………….

Sporządzający protokół ………………………………………………………………………………...

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych –
Burmistrza Drzewicy, w celu ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.

……………………………………………
podpis

