…………………………………………..

Warszawa, dn. ……………

Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy

…………………………………………..
adres do korespondencji

…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
telefon kontaktowy, e-mail (*)

Wydział Gospodarki i Obrotu
Nieruchomościami dla Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90
01-003 Warszawa

Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów
Działając w imieniu (nazwa podmiotu) …………………………………………………….
z siedzibą w ………………………. przy ul…………………………………………………, jako
osoba upoważniona do reprezentowania wnoszę o wyrażenie zgody w imieniu właściciela
nieruchomości w trybie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) na wycięcie drzew/krzewów (**) znajdujących się na
nieruchomości stanowiącej własność m. st. Warszawy, położonej w Warszawie przy
ul…………………………………………… oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
ewidencyjna nr ………. z obrębu .……………. o powierzchni …………. uregulowanej
w KW Nr ……………………………………
Przedmiotem wniosku są następujące drzewa/krzewy:
L.p.

Gatunek drzew lub krzewu

Obwód pnia drzewa
mierzonego
na wysokości 130 cm

Oznaczenie na
szkicu sytuacyjnym
(np. a, b, c)

1
2
3
4
5
Podstawa władania nieruchomością
…………………………………………………………………
(umowa, inny tytuł, władanie bezumowne)

(*) Dane nieobowiązkowe – Wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt
z Wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy
(**)Niepotrzebne skreślić

Powyższa zgoda niezbędna jest do dołączenia do wniosku o wydanie decyzji –
zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.
Uzasadnienie
(podać powód)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Szkic sytuacyjny z zaznaczonymi drzewami.
2. Dokumenty potwierdzające, że nieruchomość znajduje się w posiadaniu wnioskodawcy
(tj. umowa na realizację inwestycji liniowej, umowa dzierżawy, decyzja o zajęciu pasa
drogowego drogi gminnej itp.).
3. Prawomocne pozwolenie na budowę (w przypadku gdy planowane do usunięcia drzewa
kolidują z planowaną inwestycja).
4. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku oraz reprezentowania inwestora, jeżeli podmiot
składający wniosek działa w cudzym imieniu.

OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: e-mail, numer
telefonu w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzoną
sprawą.
………………………………………………
(podpis)

