WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
W SPRAWACH NIEZWIĄZANYCH Z ZAMIERZENIAMI INWESTYCYJNYMI
*

nie dotyczy m.in.:
1. krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.
3. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania
rolniczego,
5. 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.

Płock, dnia .....................
WNIOSKODAWCA

….......................................................
Imię i nazwisko lub nazwa i siedziba właściciela nieruchomości
lub posiadacza nieruchomości

….................................................................
Adres

…...........................................................
nr telefonu

PEŁNOMOCNIK -jeżeli został ustanowiony
wówczas obowiązkowo dołączyć pełnomocnictwo

…...........................................................
…...............................................................
…................................................................
numer telefonu

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody proszę o wydanie
zezwolenia na usunięcie następujących drzew lub krzewów:
Lp.
drzewa
lub
krzewu

nr ewid. działki
oraz adres nieruchomości

Nazwa gatunku drzewa lub
krzewu

Obwód pnia drzewa
mierzonego na wys.
1,30 m (w cm)
lub wielkość
powierzchni, z której
zostaną usunięte krzewy
(w m2)

Strona 1 z 4

(jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130cm od ziemi to podajemy obwód
każdego z tych pni, jeśli drzewo nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony
drzewa)
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością:
Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, zgodnie z
aktualnym numerem księgi wieczystej ,…...................................... , wynikający z*:
□ własności,
□ współwłasności z…………………………………………..…………………………..
……………………………………....
□ użytkowania wieczystego,
□ dzierżawy,
□ trwałego zarządu,
□ inne (określenie formy prawnej)
…………………………………………………………………..….………………
Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości (poza
własnością, współwłasnością i prawem użytkowania wieczystego) jest :
………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych zamieszczonych powyżej.
* odpowiednie zaznaczyć,

2. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
…………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………….....................
3. Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu..……………….………......................
………………………………………………………………………..………......................
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Informacje dodatkowe:
4. Występowanie w obrębie zadrzewień gatunków chronionych: roślin,
zwierząt lub grzybów, zamieszczonych na listach gatunków chronionych określonych w
rozporządzeniach Ministra Środowiska ………………………............................................
……………………..………………………………………………………….......................
…………………..…………………………………………………………….......................
………………..……………………………………………………………….......................
5. Informacja na temat miejsca i rodzaju oraz terminu realizacji ewentualnych nasadzeń
zastępczych (wymagany jest 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 lub krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska
Właściwą ilość drzew do nasadzeń zastępczych w mieście Płocku wylicza się zgodnie
z § 3 pkt. 4 Zarządzenia Nr 2373/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 maja
2021 roku w sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy
Miasto Płock.
lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
– jeśli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania
działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów
oraz miejscu i planowanym terminie wykonania)
………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

.............…………....................................................
(podpis wnioskodawcy )*
* w przypadku osób prawnych (spółek) podpis musi być zgodny z KRS i opatrzony pieczęcią
imienną

UWAGA
Do wniosku należy dołączyć:
•
pełnomocnictwo do działania w imieniu strony, udzielone osobie fizycznej posiadającej
zdolności do czynności prawnych (należy załączyć oryginał lub urzędowo bądź notarialnie
poświadczony odpis dokumentu) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od
udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł;
•
rysunek, mapę określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych z zaznaczoną granicą działki, położeniem obiektów
budowlanych oraz lokalizacją drzew lub krzewów do zamierzonego usunięcia,
w przypadku gdy posiadacz gruntu nie jest jego właścicielem lub wieczystym użytkownikiem
•
pisemną zgodę właściciela nieruchomości
w przypadku gdy nieruchomość jest oddana w wieczyste użytkowanie Polskiemu Związkowi
Działkowców
•
czytelny podpis pod wnioskiem członka zarządu Ogrodu ze wskazaniem adresu do
korespondencji, pod którym możliwy jest odbiór listu poleconego.
•
pełnomocnictwo do reprezentowania Polskiego Związku Działkowców.
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Do wniosku zaleca się dołączyć:
•
tytuł prawny władania gruntem (umowę dzierżawy, najmu, korzystania, itp.)
gdy w księdze wieczystej nie figuruje aktualny właściciel (właściciele) gruntu
•
•
•
•

postanowienie sądu o nabyciu spadku,
akt notarialny o przyjęciu spadku,
akt notarialny dotyczący kupna lub darowizny gruntu,
dokument potwierdzający zmianę nazwiska.

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 9 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@płock.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;
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 obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
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