
……………………………………………….. …………………………………………. 
 
……………………………………………….. miejscowość, data 
 
……………………………………………….. 
 
……………………………………………….. 
 
(imię, nazwisko, adres wnioskodawcy  
telefon kontaktowy) 
 

Wójt Gminy Borowie 
 
 

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną, na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

 
 

 

Zgłaszam, że planuje dokonać wycinki niżej wymienionych drzew*/krzewów* z 
terenu działki nr ew. gruntu ……………………. położonej w miejscowości…...  
…………………………….., której właścicielem jest………………………….. ,  
zamieszkały ……………………………………………………. 
 

L.p. Gatunek Ilość drzew Obwód pnia Obwód pnia Powierzchnia 

 drzewa/krzewu do usunięcia mierzonego na mierzonego na krzewów do 

  (szt.)* wysokości 5 cm wysokości 130 usunięcia 

   od podstawy cm od podstawy (m
2
)** 

   pnia (cm)* pnia (cm)*  

1.      
      

2.      
      

3.      
      

4.      
      

5.      
      

6.      
      

7.      
      

8.      
      

9.      
      

10.      
      

*- wypełnić w przypadku usuwania drzew    

**- wypełnić w przypadku usuwania krzewu     
 

Oświadczam, że usuwane drzewa/krzewy nie znajdują się na nieruchomości  
wpisanej do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków* 

 
Oświadczam, że usuwane drzewa/krzewy nie znajdują się na terenie objętym ochroną 

prawną wynikającą z przepisów ustawy o ochronie przyrody, tj. rezerwatów przyrody i 
użytków ekologicznych oraz nie są objęte ochroną prawną (uznane za pomnik przyrody) 

*



 
Oświadczam, że zamierzona wycinka drzew/krzewów nie spowoduje zniszczenia 
gatunków chronionych (mchy, porosty itp.), gniazd ptasich lub budek lęgowych.* 

 
*- odpowiednie zaznaczyć 
 

 

Do niniejszego zgłoszenia załączam rysunek / mapkę* określającą dokładne 
usytuowanie ww. drzewa na nieruchomości.  
*- niepotrzebne skreślić 
 

Załącznik: szt.1 
 
 

 

………………………………………… 
 

podpis 
 

PROCEDURA 

a) Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokona oględzin drzew,  

z których sporządzi protokół. 

b) W ciągu 14 dni licząc od dnia dokonania oględzin organ może w drodze decyzji 

administracyjnej wnieść sprzeciw. 

c) W przypadku nałożenia na wnioskodawcę obowiązku uzupełnienia zgłoszenia termin 

na wniesienie sprzeciwu zostaje wstrzymany. 

d) Jeżeli w terminie 14 dni od dnia oględzin organ nie wniesie sprzeciwu wnioskodawca 

może usunąć drzewa. Ustawodawca określił jednak, iż za dzień wniesienia sprzeciwu 

uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej w związku z 

powyższym do terminu 14 dni należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego 

rozstrzygnięcia organu za pośrednictwem operatora pocztowego. 

e) Na wniosek strony organ przed upływem 14 dni na wniesienie sprzeciwu może wydać 

zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

Pouczenie: 

 

a) Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:  
 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 

 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 

platanu klonolistnego, 

 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

 
b) W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem 

terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, 

organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 

i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody). 
 



c) Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku 

ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa/drzew złożony zostanie wniosek o wydanie 

pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a 

budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie 

realizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ 

nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek 

uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 

wprowadzony ustawy o ochronie przyrody). 
 

4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych 

oględzin w terenie, jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia 

(podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody). 
 
5. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 

Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami 

uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów 

wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 § 3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks 

postępowania administracyjnego). 
 
6. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, w 

kasie Urzędu Gminy w Borowiu lub przelewem na rachunek bankowy. 
 
7. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu 

zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy. Pełnomocnictwa 

udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty 

skarbowej. 

 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 

10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018r. poz. 1000) w zakresie 

realizacji niniejszego zgłoszenia. 

 

 
 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Borowie z siedzibą przy                     

ul. Aleksandra Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, adres e-mail: gmina@borowie.pl,                                      

tel. 25 685 90 70. 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. 

 

3. Z Administratorem będzie można się skontaktować poprzez powołanego przez niego 

inspektora ochrony danych, pisząc na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail 

wskazany w pkt 1. 

 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów 

RODO oraz na podstawie i w celach wynikających z przepisów RODO oraz na podstawie i w 

celach wynikających z przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz wynikających z tego faktu innych ustaw na 

podstawie, których niezbędne jest podanie danych osobowych celem zadań zapisanych do 

realizacji zadań przez Gminę Borowie, w tym zadań zleconych z poziomu administracji 

centralnej. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania 

zadań Administratora oraz obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa. 

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia                                 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Wobec przysługującego Pani/Panu 

prawa do usunięcia danych, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu mają 

zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust.3, art. 20 ust. 3 i 4, art. 21 ust. 1 i 6 

rozporządzenia UE.  

 

7. Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych – Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów 

prawa z których wynika konieczność podania danych osobowych. Brak podania danych 

osobowych będzie skutkowało niemożnością dokonania czynności z obsługą Pani/Pana 

sprawy przez Urząd Gminy w Borowiu. 

 

9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom z którymi Urząd 

Gminy w Borowiu zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom 

upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane w celu wynikającym z Ustawy o samorządzie gminnym. Profilowanie oznacza 

formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu 

danych osobowych w tym danych szczególnych. 

 

…………………………………………… 
     (data, czytelny podpis osoby zapoznającej się z informacją)   

 

mailto:gmina@borowie.pl

