
Zgłaszający: 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  zgłaszający nie jest właścicielem)
……………………………..
……………………………..
imię, nazwisko lub nazwa 
…………………………...
...........................................

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

FORMULARZ 
INFORMUJĄCY O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA (REALIZACJI) ZEZWOLENIA NA

USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Dotyczy Decyzji Prezydenta Miasta Płocka:

Decyzja nr ……..….…….…/………..……………./……………….……. z dnia ……………………………
(należy wpisać nr decyzji i datę jej wydania:)

1. Czy drzewa lub krzewy określone w decyzji Prezydenta Miasta Płocka zostały usunięte: 

□ TAK, W CAŁOŚCI □ NIE* □ W CZĘŚCI*

(* w przypadku zaznaczenia, wymagane jest wypełnienie pkt. 4)

2.  Czy  drzewa  lub  krzewy  były  usuwane  w  ramach  inwestycji,  wymagającej  pozwolenia  na
budowę/rozbiórkę*:

□ TAK (Decyzja nr ……..….…/………..…/…………… z dnia …………………)
□ NIE

(* zaznaczyć „tak”, w przypadku, gdy drzewa/krzewy zostały usunięte w ramach inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na
budowę/rozbiórkę innej niż inwestycja liniowa celu publicznego)

3. Faktyczny termin usunięcia drzew/krzewów: 

dzień  ……, miesiąc  ……………… , rok  ………

4. Informacja o  nieusuniętych następujących drzewach  (  nazwa gatunkowa,  obwód pnia na wys.  130 cm od ziemi)

oraz/lub  krzewach (nazwa  gatunkowa,  powierzchnia  porośnięcia  w  m²)  wraz  z  ich  lokalizacją (nr  ew.

działki ): ....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

https://sip.lex.pl/#/dokument/16785996?cm=DOCUMENT%23art(49)par(1)


5. Informacja o wykonaniu nasadzeń zastępczych /przesadzeń drzew  ( nazwa gatunkowa, obwód pnia na wys. 100

cm  od  ziemi)  oraz/lub  krzewów (nazwa  gatunkowa,  powierzchnia  porośnięcia  w  m²)  wraz  z  ich  lokalizacją (nr  ew.

działki ): ....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Dane  właściciela/posiadacza  nieruchomości,  na  której  wykonano  nasadzenia/przesadzenia  drzew  lub
krzewów.

…………………………………………………………………………………………………………………….
imię, nazwisko lub nazwa 

........................................………………………………………………………………………………………….
adres, telefon, adres e-mail

7. Faktyczny termin wykonania nasadzeń zastępczych drzew/krzewów: 

dzień  ……, miesiąc  ……………… , rok  ………

8. Do zgłoszenia dołączono szkic sytuacyjny wskazujący lokalizację nasadzeń/przesadzeń zastępczych:

□ TAK □ NIE

9. Do zgłoszenia dołączono dokumentację fotograficzną nasadzeń/przesadzeń zastępczych:

□ TAK □ NIE

.................................................
             (czytelny podpis zgłaszającego)


