
 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ozorkowa. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz 

prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.umozorkow.pl w klauzuli 
informacyjnej lub na stronie: https://www.umozorkow.pl/2018/05/24/informacja-11/ 

Ozorków, dnia ………………………. 

………………………………………………..... 

(imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy) 

 

………………………………………………..... 

 

………………………………………………..... 

(adres / siedziba wnioskodawcy) 

 

………………………………………………..... 

(telefon kontaktowy) 

 

Burmistrz Miasta Ozorkowa 

ul. Wigury 1 

95-035 Ozorków 

 

 

Wniosek 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

 

rosnących na terenie nieruchomości położonej w Ozorkowie przy ul. ………………………................ , 

na działce nr ………........................., obręb ewidencyjny ………......... . 

1. Nazwa gatunku drzewa lub krzewu i obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm* 

lub wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew [m2]: 
Nr 

drzewa 

/krzewu 
Nazwa gatunku drzewa / krzewu 

Obwód pnia drzewa [cm] 

lub powierzchnia krzewu [m2] 

   

   

   

   

   

   

   

   

*w przypadku, gdy drzewo mierzone na wysokości 130 cm posiada kilka pni należy podać obwód każdego z nich; 

jeżeli nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. 

Do wniosku należy dołączyć rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu 

w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych 

na tej nieruchomości. 

2. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu: ...…………………………………………… 

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

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

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

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



 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ozorkowa. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz 

prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.umozorkow.pl w klauzuli 
informacyjnej lub na stronie: https://www.umozorkow.pl/2018/05/24/informacja-11/ 

3. Planowany termin usunięcia drzewa lub krzewu: ………………………………………....................... 

4. Usunięcie drzewa lub krzewu wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej: 

TAK     NIE   

5. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością: 

Świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że posiadam 

następujący tytuł prawny władania nieruchomością*: 

……………………………………………………………………………………………….................... 
*właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, zarządca, dzierżawca, najemca, inny (podać jaki) 

 

6. Załączniki (właściwe zaznaczyć „x”): 

 zgoda właściciela lub współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu 

 rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości 

i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości 

 oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (załącznik wymagany w przypadku wniosku składanego przez spółdzielnię 

mieszkaniową lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej) 

 projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewu  (w formie rysunku, mapy 

lub projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzewa 

lub krzewu oraz miejscu i terminie ich wykonania) 

 inne: ……………………………………………………………………………………................................. 

 

 

 

…………………………..…… 
(podpis wnioskodawcy) 


