
{miejscowosc, data) 

Urzqd Miasta i Gminy Piiica 

ul. Zarnowiecka 46A 

42-436 Piiica 

WNIOSEK 
0 zezwolenie na wyciecie drzewa lub krzewu 

Dane wnioskodawcy:*** 

lmi§ i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy 

Wojewodztwo , powiat: , 

Gmina: miejscowosc: 

kod pocztowy: ulica; numer domu: , 

numer lokalu: , adres do korespondencji (jezeli rozni si§ od wyzej wymienionego): 

Dane wtasciciela nieruchomosci: 

Wojewodztwo powiat: 

Gmina: miejscowosc: , 

kod pocztowy: ulica: numer domu: 

numer lokalu: , adres do korespondencji (jezeli rozni si§ od wyzej wymienionego): 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
wnosz? o udzielenie zezwolenia na wyciecie drzewa/krzewu** rosnqcego na terenie dziaiki 

nr w obr^bie w miejscowosci 

nr ksi^gi wieczystej nieruchomosci (KW) 



Lp. Gatunek 
drzewa/krzewu 

Hose drzew 
do usuni^cia 
( sz t . r 

Obwod pnia 
mierzony na 
wys. 130cm 
od podstawy 
pnia (cm)* 

Powierzchnia 
krzewow 
przeznaczonych 
do usuniQcia 
(m^)** 

Przyczyna zamierzonego usuni^cia drzewa/krzewu* 

Czy usuniecie drzew lub krzewow wynika z prowadzonej dziatalnosci gospodarczej: 

• tak 

Termin usuni^cia drzewa/krzewu 

• nie 

Informacje dodatkowe. 

(czytelny podpis wnioskodawcy 
lub pelnomocnika wnioskodawcy) 

Oswiadczam, ze zapoznaiem/am si§ z informacje dotycz^c^ zasad przetwarzania moich 
danych osobowych dla potrzeb niezb^dnych do realizacji niniejszego wniosku (zgodnie z art. 
13 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( U E ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przeplywu takich danych) 

(data i czytelny podpis) 



Zal^czniki: 
1. Oswiadczenie o posiadanym tytule prawnym do wladania nieruchomosciq/'oswiadczenie o 

posiadanym prawie wlasnosci urz^dzen, o ktorych mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego** 
2. Zgoda wtasciciela nieruchomosci**** 
3. Rysuneymapa/wykonany przez uprawnionego projektanta projekt zagospodarowania terenu** -

okreslaj^cc usytuowanic drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomosci i obiektow 
budowlanych istniej^cych lub projektowanych 

4. Dokumentacja fotograficzna 
5. Projekt planu nasadzen zast^pczych/przesadzenia drzewa lub krzewu 
6. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach/postanowienie w sprawie uzgodnienia warunkow 

realizacji przedsi^wzi^cia w zakresie oddzialywania na obszar Natura 2000 - jezeli s^ wymagane 
7. Postanowienie uzgadniajqce regionalnego dyrektora ochrony srodowiska wydane w ramach 

ponownej oceny oddzialywania na srodowisko - jezeli jest wymagane 
8. Zezwolenie w stosunku do gatunkow chronionych na czynnosci podlegaj^ce zakazom 

okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i art. 52 ust. 1 pkt 1,3,7,8,12,13,15 ustawy o ochronie 
przyrody, jezeli zostalo wydane. 

9. Pchiomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia oplaty skarbowej***** 

* Zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a 
w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usuni^cia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci 
wpisanej do rejestru zabytkow - wojewodzki konserwator zabytkow. 

** Niepotrzebne skreslic 
*** Z wnioskiem o usuniecie drzewa lub krzewu moze wyst^pic wiasciciel lub uzytkownik 

wieczysty nieruchomosci a takze jej posiadacz (za zgodq wtasciciela) lub wiasciciel 
urz^dzeii, o ktorych mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, - Kodeks cywilny -
jezeli drzewo lub krzew zagrazaj^ funkcjonowaniu tych urz^dzen. 

**** Zgoda wtasciciela nieruchomosci nie jest wymagana, jezeli wnioskodawcy jest: uzytkownik 
wieczysty nieruchomosci, spoldzielnia mieszkaniowa, wspolnota mieszkaniowa 
reprezentowana przez zarzqd, zarzydca nieruchomosci stanowiycej wtasnosc Skarbu Pahstwa, 
posiadacz nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym. 

***** Jezeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pelnomocnika. W takim wypadku dane 
pehiomocnika nalezy zainiescic w mbryce "Informacje dodatkowe". 


