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Załącznik nr 1 do karty usługi nr WS-22 

URZĄD MIASTA KRAKOWA  
Wydział Kształtowania Środowiska 

os. Zgody 2, 31-949 Kraków 
 

 

 

Zarejestrowano: 

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

miejscowość,    data 
 
 
Na podstawie art. 87 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 
poz.1651 z późn. zm.) 
 

WNIOSEK O ROZŁOśENIE NA RATY LUB PRZESUNI ĘCIE TERMINU 
PŁATNOŚCI OPŁATY NALICZONEJ ZA USUNI ĘCIE DRZEW LUB 
KRZEWÓW ORAZ UDZIELENIA W TEN SPOSÓB POMOCY DE MINI MIS 
DLA PRZEDSIĘBIORCY 

 

 

WNIOSKODAWCA : 

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa: ....................……………………………………………………........ 

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

PESEL...............................................,NIP...............................................,REGON.............................................. 

Adres: ....................………………………………………………………………………………………..…………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefon(y) . ............................................... ...............................................       fax. .............................................. 

PEŁNOMOCNIK  (jeŜeli został ustanowiony): 

Imię i nazwisko: …………………………………...................……………………………………………………........ 

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

Adres: ....................………………………………………………………………………………………..…………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefon(y) . ............................................... ...............................................       fax. .............................................. 

1. Wnioskowana ilo ść rat, ich wysoko ść i termin płatno ści:  
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. informacja, której decyzji o naliczeniu opłaty d otyczy wniosek:  
 

Znak i data wydania decyzji:………..………………………………………………..…………………………………. 

Teren połoŜony w Krakowie przy ul. ………………………………………………..…………………………………. 

3. uzasadnienie zawieraj ące informacje co do sytuacji materialnej uniemo Ŝliwiaj ącej uiszczenie 
opłaty w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalaj ąca wysoko ść opłaty stała si ę ostateczna : 
 
 

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

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

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

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

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

......................................................    ...................................................... 
(data)                (podpis wnioskodawcy) 
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:  
 
W przypadku podmiotu nie będącego przedsiębiorcą: 

1. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok poprzedzający złoŜenie 
wniosku lub  inne dokumenty poświadczające sytuację materialną wnioskodawcy. 

2.  dowód zapłaty naleŜnej opłaty skarbowej. 
 
 
W przypadku przedsiębiorcy: 

1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (instrukcja wypełnienia 
formularza w załączeniu) 

2. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami 
ustawy o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa obejmująca 
wprowadzenie do sprawozdania finansowego) lub w przypadku podmiotów nie mających obowiązków 
sporządzania w/w dokumentów arkusz do indywidualnej oceny sytuacji przedsiębiorcy wnioskującego 
o pomoc  

3. pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (obowiązuje w przypadku działania przez 
przedstawiciela)  

4. dowód zapłaty naleŜnej opłaty skarbowej 
 


