
Wnioskodawca: Płock, dnia...............................
.......................................……
……………………………..
imię, nazwisko lub nazwa posiadacza  
albo właściciela nieruchomości
albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
.........................................…
…………………………….
adres, telefon, adres e-mail
Właściciel nieruchomości:
(jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem)
……………………………..
……………………………..
imię, nazwisko lub nazwa 
…………………………...
...........................................

adres, telefon, adres e-mail Urząd Miasta Płocka
Miejski Konserwator Zabytków

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

wpisanej do rejestru zabytków

Na podstawie art.83a ust.1 ustawy z dnia  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55);

1. Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie następujących drzew ( nazwa gatunkowa, obwód pnia

na  wys.  130  cm  od  ziemi)  w  sztukach  oraz/lub  krzewów (nazwa  gatunkowa,   powierzchnia  porośnięcia  w  m²):
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

z terenu/ nieruchomości* w rejestrze zabytków (nr rejestru, data wpisania)......................................................
................................ położonej w Płocku przy ul........................................................... nr działki…………….. 

2.Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością  albo oświadczenie o posiadanym
prawie  własności  urządzeń,  o  których  mowa  w  art.  49  §  1 Kodeksu  cywilnego  (składane  pod  rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew (wg aktualnego sposobu korzystania z nieruchomości np.:

działka budowlana, nieużytek, zieleniec, park, pas drogowy, użytek rolny) ..............................................................................
............................................................................................................................................................................

4. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................…
5. Planowany termin usunięcia drzewa lub krzewu ( data, do której wnioskodawca planuje usunąć drzewo/krzew)

dzień  ……, miesiąc  ……………… , rok  ………

6. Czy usunięcie drzew /krzewów wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
tak  /  nie  (właściwe podkreślić)



7. Oświadczam, że planuję / nie planuję (właściwe podkreślić) wykonanie nasadzeń zastępczych / 
przesadzenie (właściwe podkreślić). W terminie do dzień ……, miesiąc ………………, rok  ………

8. Do wniosku dołączam następujące dokumenty (zakreślić odpowiedni numer):

1) Rysunek,  mapę  lub wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania  działki  lub  terenu  w  przypadku  realizacji  inwestycji,  dla  której  jest  on  wymagany  zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do
granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących  lub projektowanych na tej nieruchomości. Oznaczenie
drzew lub krzewów przeznaczonych  do usunięcia  wykonać  w formie  inwentaryzacji  zieleni  (wszystkich  drzew
i krzewów) występującej na terenie objętym inwestycją z określeniem:

a) gatunków drzew i krzewów,
b) obwodu pni na wysokości 130 cm od ziemi, a w przypadku gdy: 
• na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
• korona drzewa znajduje się poniżej 130 cm - obwód pnia mierzony tuż pod koroną,
c) powierzchni porośniętej krzewami w m²,
d) stanu  zdrowotnego  zieleni  w  ocenie  wnioskodawcy  wraz  z  zaznaczeniem  drzew  i  krzewów
przeznaczonych do usunięcia (wycinki lub przesadzenia) na mapie;

2) Projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż
liczba  usuwanych  drzew  lub  o  powierzchni  nie  mniejszej  niż  powierzchnia  usuwanych  krzewów,
stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art 3 pkt 8 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub 
b) przesadzenia drzewa lub krzewu;

3) Dokument  stwierdzający  prawo  władania  nieruchomością  lub  zgodę  właściciela  nieruchomości,  jeżeli  jest
wymagana zgodnie z art. 83 ustawy z dnia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55);

4) W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł. od udzielonego pełnomocnictwa.

     

.................................................
             (czytelny podpis wnioskodawcy)

Uwaga:
 W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.:

1) krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną 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;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

5)  drzew lub  krzewów  owocowych,  z  wyłączeniem  rosnących  na  terenie  nieruchomości  wpisanej  do rejestru  zabytków  lub  na
terenach zieleni.

W przypadku  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach  (z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru
zabytków) stanowiących własność osób fizycznych i  są  usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej  właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód
pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza podane powyżej wielkości.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony  osób  fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z przepisami ustawy z dnia

16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie  danych osobowych jest  konieczne w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie  drzew lub krzewów na mocy ustawy z dnia
16.04.2004  r.  o  ochronie  przyrody  (Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  55) oraz  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).


