
 

 

Mysłowice, dnia …………………………………. 

                                                                                               

 

 
Urząd Miasta Mysłowice 
ul. Powstańców 1 

         41-400 Mysłowice 
 

 

WNIOSEK OS-01-01  

w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
 
1. WNIOSKODAWCA: 

Imię i nazwisko, adres (lub nazwa podmiotu wraz z siedzibą): 
a) posiadacza nieruchomości (wypełnić jeśli posiadacz nie jest właścicielem - wpisać formę posiadania np.                      

użytkowanie wieczyste, dzierżawa, trwały zarząd, lub inna – podać jaka) 

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

……………………………………………………………………………………………………… telefon kontaktowy: …………………………….…… 

      b) właściciela nieruchomości: 

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

……………………………………………………………………………………………………… telefon kontaktowy: …………………………….…… 

      c) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego (pominąć jeśli nie dotyczy)              

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

……………………………………………………………………………………………………… telefon kontaktowy: …………………………….…… 
 

2. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA / KRZEWY: 

Lp. Adres nieruchomości Nr działki geodezyjnej Nr Księgi wieczystej 

1    

2    

 

3. DRZEWA WSKAZANE DO USUNIĘCIA / PRZESADZENIA  wraz z obwodem pnia lub pni mierzony na wys.                  

130 cm od powierzchni gruntu (gdy na tej wysokości drzewo nie posiada pnia, obwód mierzony bezpośrednio poniżej 

korony)** 

Lp. 
Gatunek drzewa  

(nazwa dwuczłonowa) 
Obwód pnia 
drzewa [cm] 

Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa 
Nr działki 

geodezyjnej 

1     

2     

3     

4     

5     

 



 

4. KRZEWY WSKAZANE DO USUNIĘCIA / PRZESADZENIA** 
 

Lp. Gatunek krzewu 
Powierzchnia 

w m2 
Przyczyna zamierzonego usunięcia krzewów 

Nr działki 
geodezyjnej 

1     

2     

3     

 
5. TERMIN USUNIĘCIA DRZEW/KRZEWÓW: ……………………………………………………………………………………………………. 

(dd/mm/rrrr) 

6. CZY USUNIĘCIE DRZEW / KRZEWÓW ZWIĄZANE JEST Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ*: 

      

TAK NIE 

  
 
7. W ZWIĄZKU Z USUNIĘCIEM DRZEW / KRZEWÓW PLANOWANE JEST WYKONANIE NASADZEŃ 

ZASTĘPCZYCH*:     

TAK NIE 

  
 

 

NASADZENIA ZASTĘPCZE (wypełnić, jeżeli są planowane): 
 

Lp. Gatunek/odmiana 
Liczba drzew/ 
powierzchnia 

krzewów 

Miejsce nasadzenia  
(adres, numer działki) 

1    

2    

3    

4    

 

8. TERMIN WYKONANIA NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH: ……………………………………………………………………………………… 
(dd/mm/rrrr) 

 
Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że: 
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1, 
2. Inspektorem danych osobowych jest Marcin Patałąg, numer telefonu: 32 31 71  245, adres e-mail: m.patalag@um.myslowice.pl, 
3. Przekazane przeze mnie dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew                       

i krzewów, 
4. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat, 
5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych 

narusza przepisy 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, 

7. Zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z realizacji przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
W przypadku odmowy podania danych osobowych, nie będzie możliwości rozpatrzenia wniosku. 

 

 

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

         (Podpis) 

* -   Zaznaczyć właściwe 

** - W przypadku większej ilości drzew do wniosku należy dołączyć oddzielnie sporządzoną inwentaryzację  



 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym 
prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (dotyczy jedynie właściciela 

urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego). 

2. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody                     
(dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych). 

3. Zgoda właściciela terenu (jeżeli wnioskodawca nie jest jego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym) oraz zgoda 

pozostałych współwłaścicieli nieruchomości w przypadku występowania współwłasności nieruchomości). 

4. Rysunek lub mapa określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości                     
i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości, a w przypadku inwestycji, zgodnie z wymogami 
ustawy Prawo budowlane, projekt zagospodarowania działki lub terenu określający usytuowania drzewa lub 
krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych projektowanych na tej 
nieruchomości, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. 

5. Projekt planu wykonania nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew lub krzewów, jeżeli są planowane, 
wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania terenu w przypadku inwestycji (nasadzenia 

zastępcze rozumiane jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie 
mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensacje przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w 

rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska) z podaniem: 
a) liczby, gatunku lub odmiany drzew lub krzewów, 
b) miejsca wykonania, 
c) terminu wykonania nasadzeń lub przesadzenia. 

6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków 
realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji 
przedsięwzięcia dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą o udostępnieniu informacji                     
o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została 
przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie. 

7. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, określonym                        
w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12,13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli 
zostało wydane. 

8. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, gdy wnioskodawca jest pełnomocnikiem                         
(wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo – 17 zł) – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada               
2006 r. o opłacie skarbowej. 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

 
Konieczność złożenia wniosku dotyczy usunięcia drzew, których pień mierzony na wysokości 5 cm przekracza:  

 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 

 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.  

 

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca UM Mysłowice lub przesłać pocztą 

 

Wnioskodawca może zasięgnąć informacji pod nr tel. 575-001-992 lub w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska 
przy ul. Strumieńskiego 5, II piętro, pok. 3, w poniedziałek w godz. 7:30-17:00, we wtorek, środę i czwartek  w 
godz. 7:30 – 15:30 oraz w piątek w godz. 7:30 – 14:00 

 

* -   Zaznaczyć właściwe 

** - W przypadku większej ilości drzew do wniosku należy dołączyć oddzielnie sporządzoną inwentaryzację zawierającą poniższe informacje 


