WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW
W POZOSTAŁYCH SPRAWACH NIEZWIĄZANYCH Z ZAMIERZENIEM INWESTYCYJNYM
(dotyczy szczególnie osób fizycznych oraz bieżącego utrzymania zieleni)
WNIOSKODAWCA

Poznań, dnia .................................

numer telefonu

PEŁNOMOCNIK - JEŻELI ZOSTAŁ USTANOWIONY
wówczas obowiązkowo dołączyć pełnomocnictwo

numer telefonu,

Urząd Miasta Poznania
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Gronowa 22a
61-655 Poznań
Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie / przesadzenie* (*niepotrzebne skreślić) drzew,
krzewów z RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO (nazwa, numer ogródka i adres)

WSZYSTKIE PONIŻSZE PUNKTY NALEŻY WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO
1) Wykaz drzew lub krzewów do zamierzonego usunięcia / przesadzenia* (*niepotrzebne skreślić)
w przypadku drzew

wpisać obwód pnia na wysokości 130 cm (z dokładnością do 1 cm); jeżeli drzewo na tej wysokości ma kilka
pni, wpisać wszystkie obwody pni; jeżeli drzewo na tej wysokości nie posiada pnia, wpisać obwód zmierzony
bezpośrednio pod koroną,

w przypadku krzewów
wpisać wielkość powierzchni, z której mają być usunięte (w metrach kwadratowych).

Lp.

Nazwa gatunkowa drzewa / krzewów

Obwód pnia, pni drzewa [cm]
albo powierzchnia krzewów [m 2 ]

Jeżeli powyższa tabela ma za mało rubryk, należy wpisać według załącznika i dołączyć wykaz
drzew, krzewów do zamierzonego usunięcia na osobnej kartce
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2) Przyczyna zamierzonego usunięcia (przesadzenia) drzew lub krzewów:

3) Deklarowany termin zamierzonego usunięcia (przesadzenia) drzew lub krzewów - na przykład:
po uzyskaniu zezwolenia, do końca bieżącego roku, do połowy następnego roku, itp.

podpis i pieczęć imienna
członka zarządu ROD,
adres do korespondencji i nr telefonu

podpis działkowca*
albo pełnomocnika

POUCZENIE
Do podania należy obowiązkowo dołączyć:
•
•

rysunek lub mapę z zaznaczoną granicą działki, położeniem obiektów budowlanych oraz
lokalizacją drzew lub krzewów do zamierzonego usunięcia,
oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (o prawie własności,
wieczystego użytkowania, władania), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań.

w przypadku gdy posiadacz gruntu nie jest jego właścicielem lub wieczystym użytkownikiem

•

pisemną zgodę właściciela nieruchomości;
jeżeli grunt stanowi własność Miasta Poznania lub Skarbu Państwa posiadacz może uzyskać
taką zgodę w Urzędzie Miasta Poznania Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gronowa
20, 61-655 Poznań

w przypadku, gdy Rodzinny Ogród Działkowy jest oddany w wieczyste użytkowanie Polskiemu
Związkowi Działkowców

•

czytelny podpis pod podaniem członka zarządu Ogrodu ze wskazaniem adresu do korespon dencji, pod którym możliwy jest odbiór listu poleconego.

Do podania zaleca się dołączyć:
•

tytuł prawny władania gruntem (umowę dzierżawy, najmu, korzystania, itp.)

gdy w księdze wieczystej nie figuruje aktualny właściciel (właściciele) gruntu
•
•
•
•

postanowienie sądu o nabyciu prawa do spadku,
akt notarialny o przyjęciu spadku,
akt notarialny dotyczący kupna lub darowizny gruntu,
dokument potwierdzający zmianę nazwiska.

Do podania zaleca się dołączyć fotografie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia oraz ich
najbliższego otoczenia.

2

OŚWIADCZENIE DLA DZIAŁKOWCÓW
o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

obowiązkowy załącznik do podania o zezwolenie na usuniecie drzew, krzewów
Imię, nazwisko, adres i numer telefonu

Świadomy (a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
(art. 233 kodeksu karnego) oświadczam, że:

1) Grunt, na którym rosną drzewa, krzewy do zamierzonego usunięcia / przesadzenia:
stanowi własność - Miasta Poznania
jest w posiadaniu - Polskiego Związku Działkowców
a użytkownik ogródka (wpisać numer) .....................

to (wpisać imię i nazwisko):.................................................................................
2) Zamierzone usunięcie drzew i krzewów nie wynika z celu związanego z prowa dzeniem działalności gospodarczej.
czytelny podpis
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