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…..……………………….., …………..…… 
                 (miejscowość)                         (data) 

........................................................................ 
     (Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa) 
........................................................................ 

…………………………………………….... 

PESEL ........................................................... 

NIP ................................................................ 

REGON ………………………………….… 

 ......................................................................   Prezydent Miasta Siedlce 
                                    (adres) 
…………………………………………….    skwer Niepodległości 2 
 
 ......................................................................   08-110 Siedlce 
                                  (telefon) 
                       
 

Na podstawie art. 87 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1614)  wnoszę o: 

□* rozłożenie na raty opłaty naliczonej za usunięcie drzew lub krzewów: 

Wnioskowana ilość rat, ich wysokość i termin płatności  

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

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

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

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

□* przesunięcie terminu płatności opłaty naliczonej za usunięcie drzew lub krzewów do dnia: 

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

 

Informacja, której decyzji o naliczeniu opłaty za usunięcie drzew lub krzewów dotyczy składany 

wniosek: 

znak i data wydania decyzji: ………………………………………………..…………………. 

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

…………………………………………………………………………………..……………… 
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Uzasadnienie zawierające informacje co do sytuacji materialnej uniemożliwiającej uiszczenie opłaty 

w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

             

 

Jednocześnie oświadczam, iż ubiegam się o ulgę jako podmiot wnioskujący o pomoc de minimis lub 

pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.** 

 
 
      ………………………………………………….. 

(podpis/podpisy) 

Do wniosku załączam:*  

□ załącznik nr 1  

□ załącznik nr 2  

□ załącznik nr 3 

□  załącznik nr 4 

□ załącznik nr 5 

□ załącznik nr 6 
______________________________________   
*     zaznaczyć właściwe 
**    niewłaściwe skreślić 
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