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Milanów, dnia ………………..........................  r. 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA/KRZEWU 

Wójt Gminy Milanów 

   21-210 Milanów 

Imię i nazwisko  
 

Miejscowość:  Kod pocztowy: 

Ulica Nr domu: 

 

  Nr lokalu:  

 

e-mail:                                                                           (opcjonalnie)   Telefon:     

 

                               (opcjonalnie) 
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 k.k. za składanie fałszywych 

zeznań, że: posiadam tytuł prawny-jestem właścicielem, współwłaścicielem działki nr……..…………………..                 

w miejscowości ………………………………………… oraz rosnącymi tam drzewami. Granice działki są mi znane. 

Wycinka drzew nie naruszy praw osób trzecich. 

L.p. Nazwa gatunku*** 

Obwód pnia 

drzewa na wys. 5 

cm od powierzchni 

gruntu[cm] 

Powierzchnia 

krzewu w rzucie 

poziomym [m2] 

Nr działki/obręb 

     

     

     

     

     

     

     

PRZYCZYNA ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA DRZEWA/KRZEWU* (opisać np. zły stan zdrowotny, kolizja  z 

inwestycją i inne). 

 

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

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

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

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

MIEJSCE, NA KTÓRYM ROŚNIE DRZEWO/KRZEW(wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

ewidencji gruntów, aktualnego sposobu korzystania z nieruchomości: np. działka budowlana, nieużytki ,zieleniec  pas   drogowy 

drogi publicznej, użytki rolne,  inne)…………………………………………………………………………………………………… 

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

WSKAZAĆ CZY USUNIĘCIE WYNIKA Z CELU ZWIĄZANEGO Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ ROLNICZEJ (Zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

    1. Wynika                                     2. Nie wynika 

 

PLANOWANY TERMIN USUNIĘCIA DRZEWA/KRZEWU* (data, do której wnioskodawca planuje usunąć 

drzewo/krzew). 

dzień ……………………, miesiąc ……………………………………, rok  ……………………. 

 

RYSUNEK OKREŚLAJĄCY USYTUOWANIE DRZEWA/DRZEW DO USUNIĘCIA (W ODNIESIENIU DO GRANIC 

NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ISTNIEJĄCYCH LUB PROJEKTOWANYCH NA TEJ 

NIERUCHMOŚCI)  
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 Pouczony o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) oświadczam, iż dane zawarte w tym 

wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
 
 

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

czytelny podpis   wnioskodawcy/ wnioskodawców 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 

informuję, że:  

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Gmina Milanów, 21-210 Milanów;  

2. Dane będą przetwarzane w celu złożenia wniosku o usunięcie drzew lub krzewów; 

3. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom; 

4. Obowiązek podania danych wynika z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

5. Prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w 

zbiorze przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.  

 


