
                                                                                                    Wieliczka, dnia ……….…………..r.
Imię i nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy
……………………………………………...
……………………………………………...
Adres ……………………………………….
Numer telefonu …………………………….

BURMISTRZ Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa/krzewów *'

l.Dane ewidencyjno - adresowe nieruchomości, na której rosną drzewa, krzewy:
Miejscowość: ……………………………………………………………...…………..
Ulica: ………………………………..…………………... nr ……………….………
Nr ewidencyjny działki: …………… ……. obręb (dot. miasta)  ………………...

2.Gatunki i obwody pni drzew zgłoszonych do usunięcia, mierzone na wysokości 130 cm:
Lp Gatunek drzewa Obwód pnia drzewa

mierzony na wysokości
130 cm

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Gatunek krzewów i obszar powierzchni zakrzewionej w m2:
Lp Gatunek krzewu Powierzchnia w m2 Uwagi

1

2

3



4. Przyczyna (powód) zamierzonego usunięcia drzew/krzewów*): ……………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………..

5. Termin zamierzonego usunięcia drzew/krzewów*): ……………………………………………….

6. Usunięcie w/w drzew lub krzewów wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności 
gospodarczej: TAK / NIE*

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

                                                                                                              Podpis wnioskodawcy

Jednocześnie oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywego 
oświadczenia (art.233 KK w trybie art.75 K.p.a.), że posiadam następujący tytuł prawny do
władania nieruchomością**: ………………………………………………………………..
W przypadku współwłasności należy załączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli.

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

                                                                                                            Podpis wnioskodawcy

Załączniki do wniosku:
1. Rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki w przypadku realizacji inwestycji 
określający usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów 
budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
2. Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku kolizji z 
obiektem budowlanym).

1) W przypadku, gdy na wysokości 130 cm drzewo posiada kilka pni, należy podać obwód każdego
z nich, a w przypadku, gdy drzewo nie posiada pnia - obwód zmierzony bezpośrednio poniżej 
korony drzewa;
*) niepotrzebne skreślić;
**) należy wpisać posiadany tytuł prawny (np. własność, użytkowanie wieczyste, zarząd trwały)

UWAGI:
Nie należy zgłaszać drzew których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
-   80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
-   65 cm - w przypadku  kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
-   50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
-   drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej
    do rejestru zabytków lub na terenach zieleni publicznej


