
WNIOSEK 
PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ ! 

 

Symbol komórki odpowiedzialnej 

IGK 
URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 
ul. Szkolna 28 tel. 44 732-18-45/ fax  44 732-76-18-62 

Numer procedury 

III e 
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNI ĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW  

 

     Prosz ę wypełni ć drukowanymi literami 
 
 

WNIOSKODAWCA - Imię/Nazwa firmy/Nazwa organizacji                                                                    Miejscowość 
                                                                                                                 

Nazwisko/ Nazwa firmy/Nazwa organizacji                                                                                                               Kod      Pocztowy                                          Ulica    
                                                                                                                                     

Nazwisko/ Nazwa firmy/Nazwa organizacji                                                                                                                         Ulica                                                                                                     Nr Domu                          Nr Lokalu 
                                                                                                                                                                                                                                            

               
adres e-mail 

               
nr  telefonu – do kontaktu (wypełnić obowiązkowo) 

 

Nieruchomo ść, na terenie której rosn ą drzewa/krzewy przewidziane do usuni ęcia (przesadzenia)* 

usytuowana jest w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nr ewidencyjny działki……………………………………………………………………. obr ęb…………………………… 

 

do której posiadam tytuł prawny jako: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

( np. właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, dzierżawca, zarządca, na podstawie umowy użyczenia, właściciel urządzeń) 

 

Właścicielem nieruchomo ści jest (wypełnić w przypadku, gdy nie jest nim wnioskodawca)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba właściciela) 
 
Wspó łwłaścicielami nieruchomo ści s ą (wypełnić w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

(imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba)  
 
Czy teren nieruchomo ści jest wpisany do rejestru zabytków:         TAK            NIE 
 

Wielko ść powierzchni, z której zostanie usuni ęty KRZEW(Y): 

(Zgodnie z art. 85 ust. 4 za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu) 

gatunek ................................................................................................. o pow. ......................... m² 

gatunek.................................................................................................. o pow. ......................... m² 

gatunek.................................................................................................. o pow. ......................... m² 

 

Piotrków Trybunalski        -       -   

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                   

J A N  

K O W A L S K I

A D R E S  

G Ę S I A  3 2 / 3 4

(ODCZYTAĆ Z MAPY GEODEZYJNEJ) 1 2

D Z I E R Ż A W C A

G M I N A  P I O T R K Ó W  T R Y B U N A L S K I

Tomek
Podświetlony

Tomek
Podświetlony

Tomek
Podświetlony

Tomek
Podświetlony

Tomek
Podświetlony

Tomek
Podświetlony

Tomek
Podświetlony

Tomek
Podświetlony

Tomek
Podświetlony

Tomek
Podświetlony



DRZEWA: ........... sztuk  n/w gatunków o obwodach pni mierzonych na wysoko ści 130 cm od ziemi  

(gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni należy podać obwód każdego z nich, a w przypadku gdy nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio 

poniżej korony) 

Lp. Gatunek obwód Lp. Gatunek obwód 
1   9   

2   10   

3   11   

4   12   

5   13   

6   14   

7   15   

8   16   

 
Miejsce, gdzie ro śnie drzewo/krzew 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wg aktualnego położenia np. działka budowlana, nieużytek, pas drogowy, ogród przydomowy, działka rolna itp.) 

Przyczyny zamierzonego usuni ęcia (przesadzenia)* drzew / krzewów ................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

Czy usuni ęcie wynika z celu zwi ązanego z prowadzeniem działalno ści gospodarczej :       TAK            NIE      
         
Usuni ęcie (przesadzenie) drzew/ krzewów nast ąpi w terminie do dnia ………………………............................. 
 
Załączniki do wniosku  (zaznaczyć właściwy kwadrat):             
       Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (załącznik nr 1 lub załącznik nr 5), 
      Zgoda na usunięcie drzew/krzewów właściciela nieruchomości (jeżeli jest wymagana, załącznik nr 2), 
      Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń o których mowa w art. 49§1 Kodeksu cywilnego ( dotyczy   
       właścicieli urządzeń, załącznik nr 3), 
       Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (dot. spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot,   
       załącznik nr 4),                                                                                                                
       Zgoda na usunięcie drzew/krzewów współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność,   
       powinna zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji  oraz czytelny podpis), 
      Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt   
       zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany - określające    
       usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub   
       projektowanych na tej nieruchomości, 
       Projekt planu nasadzeń zastępczych (jeżeli są planowane), 
       Projekt przesadzenia drzewa lub krzewu (jeżeli są planowane), 
       Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ( jeżeli jest wymagana),  
       Postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na   
       obszar Natura 2000 (jeżeli jest wymagane),  
       Postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska  
       w ramach ponownej oceny oddziaływania na  środowisko (jeżeli jest wymagane), 
      Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom (jeżeli zostało wydane), 
      Pełnomocnictwo (jeśli było udzielone), 
      Decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (w przypadku realizacji inwestycji), 
      Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę opieczętowane pieczęcią  
      o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia, 
      ……………………………………………………………………………………………………………….. 
    
                                                                                                             
                                                                                                                 …………………………………................................ 
                                                                                                                 czytelny p odpis wnioskodawcy                                                                                                           
Data opracowania formularza: październik 2016r.                                                                                                                                       

DZIAŁKA NR ... 
W RODZINNYM OGRODZIE DZIALKOWYM SŁONECZNA POLANA W PIOTRKOWIE TRYB. UL. GĘSIA 32/34

NP. STWARZA ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB POSTRONNYCH

(wpisac termin usunięcia)

Tomek
Podświetlony

Tomek
Podświetlony

Tomek
Podświetlony

Tomek
Podświetlony

Tomek
Podświetlony

Tomek
Podświetlony

Tomek
Podświetlony

Tomek
Podświetlony

Tomek
Podświetlony


