
 

/imię, nazwisko, nazwa firmy/ 

 

/adres, kod pocztowy/ 

_____________________________________ 

/nr telefonu opcjonalnie/ 

Michałowo ____________20.........r. 

BURMISTRZ  MICHAŁOWA 

ul. Białostocka 11  
16-050 MICHAŁOWO 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów* 
 

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r., poz. 
256), wnoszę o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów* rosnących na nieruchomości w 
miejscowości ................................................................................ przy ul. ……………….…................  
nr geodezyjny działki …………………..…………………obręb………………………………...…… 
na terenie Gminy Michałowo.  

Lp. Gatunek drzewa Ilość Obwód pnia na wys. 1,30m Numer działki 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

� Ilość krzewów w m2 ………………………………………………………………………………. 

� Przyczyna usuwania drzew / krzewów*.......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………............................ 
………………………………………………………………………………………............................ 

� Termin zamierzonego usunięcia drzew / krzewów* ……………………………............................ 

� Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa / krzewy*……………………............................... 

� Ubiegam się o zezwolenie na usunięcie drzew / krzewów na cele związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej TAK / NIE*. 

Świadom/a/ odpowiedzialności karnej określonej w art. 233§1 ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny (Dz.U. z 
2019r., poz. 1950 ze zm.) za składanie fałszywych zeznań, której wymiar wynosi do 3 lat pozbawienia wolności.  
OŚWIADCZAM, IŻ POSIADAM tytuł prawny do władania powyższą nieruchomością (prawo własności, prawo 
użytkowania wieczystego, użytkowanie, dzierżawa, najem) wpisać: .................................................................................. 
Jednocześnie oświadczam, że wymienione we wniosku drzewa / krzewy pochodzą z zadrzewień stanowiących moją 
własność oraz, że znane mi są granice działki na której one rosną. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie telefonu kontaktowego podanego w zgłoszeniu 
zamiaru usunięcia drzew/krzewów w celu komunikacji w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. * 

 
 

……………………………………………… 
                       /podpis czytelny/ 
Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie 
załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r.  
o opłacie skarbowej – część III ust. 44 kol. 4 pkt 6 
( Dz. U. z 2019r., poz. 1000) 

________________                                  
* niepotrzebne skreślić 
 
 



 
 
 

 Do wniosku dołączam: 

Właściwe 

zaznaczyć 

x 
1 Zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów  

2 
W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgodę wszystkich współwłaścicieli ze 
wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji 

 

3 

W przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości na której będą przesadzone lub 
posadzone nowe drzewa/krzewy - zgodę właściciela nieruchomości na przesadzenie lub posadzenie 
w zamian za zadrzewienie usuwane, z załącznikiem graficznym miejsca gatunków przesadzanych 
lub nasadzeń w zamian (jeżeli jest przewidziane) 

 

4 
Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i 
obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości  

 

5 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu (wykonany przez projektanta posiadającego 
odpowiednie uprawnienia budowlane) 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 

 

6 
Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie 
przyrody (dotyczy: Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych) 

 

7 
Oświadczanie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu 
cywilnego 

 

8 
Projekt planu nasadzeń zastępczych, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. a) ustawy o 
ochronie przyrody - 2 egz. (jeżeli jest przewidziane) 

 

9 
Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. b) 
ustawy o ochronie przyrody- 2 egz. (jeżeli jest przewidziane) 

 

10 
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia 
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (art. 83b ust. 
1, pkt 10, ustawy o ochronie przyrody) - jeżeli została wydana. 

 

11 
Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w 
art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, 
jeżeli zostało wydane. 

 

12 
W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 
k.p.a. odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną 
kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. 

 

  
 
 

Pierwszy etap realizacji obowiązku informacyjnego 

 

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Michałowie, 
ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, reprezentowany przez Burmistrza Michałowa. Może Pan/Pani 
skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 
(85) 7131774. 
- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu zezwoleń na usuwanie drzew 
lub krzewów, wynikających z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, a następnie w 
celach archiwalnych. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu 
zadań publicznych realizowanych przez Urząd Miejski. 
- Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 
http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/ochrona_danych_osobowych/. 

 

 

……………………………………………… 
                       /podpis czytelny/ 

 
 


