Miejscowość…………….......,dnia……….........
Wnioskodawca (właściciel, posiadacz*):

..........................................................................
(imię i nazwisko/nazwa)

..........................................................................
..........................................................................
(adres)

..........................................................................
(telefon kontaktowy)

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
ul. Kanonicza 24, 31(002 Kraków
Delegatura w...........................**
W-IOSEK
o wydanie pozwolenia MWKZ na usunięcie drzew/krzewów lub wykonania prac
pielęgnacyjnych na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków województwa
małopolskiego
Dane ewidencyjno ! adresowe nieruchomości, na którym rosną drzewa/krzewy przeznaczone do
usunięcia:
nieruchomość:...........................................nr decyzji o wpisaniu do rej. zabytków....................................

miejscowość:...............................................................gmina:.......................................................
ulica:............................................................................nr:.............................................................
nr ewidencyjny działki/działek.................................................................obręb:..........................
Gatunki i obwody pni drzew zgłoszonych do usunięcia, mierzonych na wysokości 130 cm od podstawy pnia,
w przypadku drzew wielopniowych podać obwód każdego z pni

L. p.

-azwa gatunkowa drzewa

Obwód pnia drzewa (w cm) Przyczyny usunięcia

* niepotrzebne skreślić
** jeśli dotyczy ! wpisać nazwę Delegatury: w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 127, 33!300 Nowy Sącz; w Nowym Targu
ul. Jana Kazimierza 22, 34!400 Nowy Targ; lub w Tarnowie ul. Konarskiego 15, 33!100 Tarnów
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Gatunki krzewów i obszar powierzchni zakrzewienia zgłoszony do usunięcia

L. p.

-azwa gatunkowa krzewów

Powierzchnia
zakrzewienia (w m2)

Przyczyny usunięcia

Planowany termin usunięcia drzew/krzewów:

Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy:........................................................
.......................................................................................................................................................
Jeśli dotyczy pielęgnacji zabytkowej zieleni załączyć harmonogram prac pielęgnacyjnych,
sporządzony przez wykonawcę prac (imię, nazwisko i adres osoby prowadzącej prace):................................
........................................................................................................................................................

.........................................................
podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1. Kopia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy tytułu do przedmiotowego
terenu lub oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu.
2. Zgoda właściciela terenu na usunięcie drzew lub krzewów ! jeżeli wnioskodawca nie jest jego
właścicielem.
3. Mapa (wyrys geodezyjny) terenu z zaznaczoną lokalizacją drzew/krzewów, odpowiadającą
w/w wykazowi.
4. Oświadczenie wnioskodawcy o zastosowaniu przy wyborze osoby prowadzącej prace
konserwatorskie, prace restauratorskie polegające na zabezpieczeniu, uzupełnieniu,
rekonstrukcji lub konserwacji parków wpisanych do rejestru zabytków lub innego rodzaju
zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków zgodnie z zapisem § 23 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2015. poz. 383).
5. Opinię o stanie drzew/krzewów sporządzoną przez osobę uprawnioną zgodnie z zapisem § 23
ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołanego powyżej.
6. Dokumentacja fotograficzna drzew/krzewów wnioskowanych do usunięcia lub pielęgnacji

Informacje dodatkowe:
Pozwolenie na prace przy zabytkach i obszarach wpisanych do rejestru zabytków wydaje wojewódzki
konserwator zabytków na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2013. poz. 267).
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