OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ/O
POSIADANYM PRAWIE WŁASNOŚCI DO URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 § 1
KODEKSU CYWILNEGO UPRAWNIAJĄCYM DO WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM W SPRAWIE
USUNIĘCIA DRZEW
I. Ja, niżej podpisany(a)

/dotyczy osoby fizycznej/

.................................................................................................................................................................................................
.
(imię i nazwisko wnioskodawcy, adres)
legitymujący(a) się..................................................................................................................................................................
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

urodzony(a) ............................................. w ..........................................................................................................................
(data)
(miejsce)
zamieszkały(a) ........................................................................................................................................................................
(adres)
II. Ja, niżej podpisany(a) /dotyczy osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej/
…..............................................................................................................................................................................................
(nazwa wnioskodawcy, siedziba)
….............................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej wnioskodawcę)
zarejestrowanej w ................................................................................................................................ pod numerem ..........
(nazwa rejestru działalności gospodarczej)
po zapoznaniu się z art. 83 i 83b ust 1 pkt 2) i pkt 3)
PRZYRODY (Dz. .U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)

USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE

oświadczam, co następuje:
1.posiadam tytuł prawny władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków – jako działka(i)
nr

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

w

obrębie

ewidencyjnym…………………………………...................
wynikające z tytułu:
1) własności;
2) współwłasności:
.............................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.............................................................................................................................................................................................
(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)
oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli z dnia: ….....................................................................................................
3) użytkowania wieczystego...............................................................................................................................................
4) trwałego zarządu1)...........................................................................................................................................................
5) ograniczonego prawa rzeczowego1)................................................…………….……............................................……...
6) stosunku zobowiązaniowego……………………………………………………………………………………………………..
(wskazanie danych osobowych i adresowych wszystkich współwłaścicieli)

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością 2)
…………………………………………….....................................................................……………………………………........
................................................................................................................................................................................................
2. posiadam prawo własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego 3 …………………………………..
3. w trybie art. 83 ust 4 w zw z art. 83b ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody udostępniono informację o zamiarze
złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 3 ……………………………………………………
Pouczenie:
- świadomy(a) odpowiedzialności karnej wnikającej z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej;
- Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 83b
ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

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

1

..………………............................................
( czytelny podpis )

Należy wskazać dane osobowe i adresowe właściciela nieruchomości
Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością
3
wpisać „nie dotyczy” jeśli nie jest objęte oświadczeniem
2

