
 
 
 
 

 

Druk AS-2.8, obowiązuje od: 21 grudnia 2022 r. 

WWyyddzziiaałł  IInnżżyynniieerriiii  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  

ppookk..  331177  
tteell..  3322    228833  6633  1177  

41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 
tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski 

w Bytomiu 

……………………………………….....................                          Bytom, dnia …............................. 
          (imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy) 

……………………………………......................... 
                       (adres zamieszkania)* 

………………………………………..................... 
            (adres do korespondencji/siedziba)* 

………………………………………..................... 
                   (nr telefonu/adres e-mail)* 

 
Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub 

krzewów z terenów będących własnością Gminy Bytom 
(nie dotyczy użytkowników wieczystych) 

Wnoszę o wyrażenie zgody w imieniu właściciela nieruchomości w trybie art. 83 ust.1 pkt 1 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na usunięcie drzew/krzewów znajdujących 

się na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bytom położonej w Bytomiu przy 

ul. ................................................................ oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 

nr ............................ z obrębu ............................................. uregulowanej w Księgach Wieczystych 

Nr ........................................... 

Przedmiotem wniosku są następujące drzewa/krzewy: 
 

L.p. Nazwa gatunku drzewa lub 
krzewu (dwuczłonowa) 

Obwód pnia mierzonego na 
wysokości 5 cm oraz 130 cm 

lub powierzchnia krzewów (m²) 

Oznaczenie na szkicu 
sytuacyjnym (np. 1,2,3 ….) 

    

    

    

    

    

    

Podstawa władania nieruchomością (umowa, inny tytuł prawny): 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Powyższa zgoda niezbędna jest do dołączenia do wniosku o wydanie decyzji -zezwolenia na wycinkę 
drzew lub krzewów. 
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Uzasadnienie 
(podać powód zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów) 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Załączniki: 

1. Szkic sytuacyjny lub mapa terenu z zaznaczonymi drzewami lub krzewami przeznaczonymi do usunięcia   
(oznaczenia zgodnie z tabelą). 

2. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku oraz reprezentowania wnioskodawcy, jeśli podmiot składający wniosek 
działa w cudzym imieniu (+ dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł – o ile 
przepisy nie zwalniają z obowiązku wniesienia opłaty). 

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących numer telefonu kontaktowego/                             
adres e-mail/adres korespondencyjny/adres zamieszkania (niepotrzebne skreślić) w celu przekazywania istotnych 
informacji w ramach postępowania administracyjnego. 

 
 
                                                                                                                                    ................................................................ 
                                                                                                                                                                     (podpis wnioskodawcy)                   
DODATKOWE OBJAŚNIENIA: 
I. Informacja o opłatach: 

1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17zł 
2.  Opłatę można wnosić: 

      - kartą płatniczą na stanowisku w trakcie załatwiania sprawy 
      - przez wpłatę na rachunek bankowy: 

      Gmina Bytom 
      60 1560 0013 0383 0201 0000 0001 

       - gotówką na poczcie - bez dodatkowych opłat 

Dodatkowe informacje dla osób dokonujących wpłat za granicą na stronie:                            
https://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/podatki-i-oplaty-lokalne 

  
AAddmmiinniissttrraattoorreemm  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  ww  UUrrzzęęddzziiee  MMiieejjsskkiimm  ww  BByyttoommiiuu  jjeesstt  PPrreezzyyddeenntt  MMiiaassttaa  BByyttoommiiaa  

  4411--990022  BByyttoomm  uull..  PPaarrkkoowwaa  22  
DDaannee  kkoonnttaakkttoowwee  IInnssppeekkttoorraa  IIOODD::  
UUrrzząądd  MMiieejjsskkii  BByyttoomm  uull..  PPaarrkkoowwaa  22,,  mmaaiill::  ppii@@uumm..bbyyttoomm..ppll  
  
DDaannee  oossoobboowwee  ssąą  pprrzzeettwwaarrzzaannee  pprrzzeezz  AAddmmiinniissttrraattoorraa  ddaannyycchh::  
11//  ww  cceelluu  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaańń  AAddmmiinniissttrraattoorraa  nnaa  ppooddssttaawwiiee  pprrzzeeppiissóóww  pprraawwaa  UUssttaawwyy  zz  ddnniiaa  1166  kkwwiieettnniiaa  22000044  rr..  oo  oocchhrroonniiee  pprrzzyyrrooddyy;;  
22//  ooddbbiioorrccaammii  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  ssąą  oossoobbyy  ffiizzyycczznnee  ii  pprraawwnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  pprrzzeeppiissóóww  pprraawwaa,,  ttjj..  mm..iinn..  KKooddeekkssuu  ppoossttęęppoowwaanniiaa  

aaddmmiinniissttrraaccyyjjnneeggoo;;  
33//  ddaannee  oossoobboowwee  bbęęddąą  pprrzzeettwwaarrzzaannee  pprrzzeezz  cczzaass  ookkrreeśślloonnyy  pprrzzeeppiissaammii  pprraawwaa  ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  ww  cceellaacchh  aarrcchhiiwwaallnnyycchh;;  
44//  oossoobbaa  kkttóórreejj  ddaannee  ddoottyycczząą  mmaa  pprraawwoo  ddoossttęęppuu  ddoo  ttrreeśśccii  sswwooiicchh  ddaannyycchh  oorraazz  pprraawwoo  ddoo  iicchh  sspprroossttoowwaanniiaa,,  uussuunniięęcciiaa  lluubb  ooggrraanniicczzeenniiaa  

pprrzzeettwwaarrzzaanniiaa,,  pprraawwoo  ddoo  pprrzzeennoosszzeenniiaa  ddaannyycchh,,  pprraawwoo  ddoo  wwnniieessiieenniiaa  sspprrzzeecciiwwuu,,  pprraawwoo  ddoo  ccooffnniięęcciiaa  zzggooddyy  ww  ddoowwoollnnyymm  mmoommeenncciiee  oorraazz  
pprraawwoo  ddoo  wwnniieessiieenniiaa  sskkaarrggii  ddoo  oorrggaannuu  nnaaddzzoorrcczzeeggoo,,  ggddyy  uuzznnaa,,  iiżż  pprrzzeettwwaarrzzaanniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  jjeeggoo  ddoottyycczząąccyycchh  nnaarruusszzaa  pprrzzeeppiissyy  
ooggóóllnneeggoo  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa  oo  oocchhrroonniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  zz  ddnniiaa  2277  kkwwiieettnniiaa  22001166rr..  ((UUEE  22001166//667799));;  

55//  ddaannee  oossoobboowwee  nniiee  bbęęddąą  ppooddlleeggaaćć  ddeeccyyzzjjii,,  kkttóórraa  ooppiieerraa  ssiięę  nnaa  zzaauuttoommaattyyzzoowwaannyymm  pprrzzeettwwaarrzzaanniiuu,,  ww  ttyymm  pprrooffiilloowwaanniiuu;;  
66//  ppooddaawwaanniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  jjeesstt  ddoobbrroowwoollnnee,,  jjeeddnnaakkżżee  ww  cceelluu  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaańń  oobbjjęęttyycchh  pprrzzeeppiissaammii  pprraawwaa  nniieezzbbęęddnnee..  


