
                                                                  ................................................... 
                                                                                                                                     miejscowość, data 

 
………………………………….. 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy 

………………………………….. 

………………………………….. 

       Adres zamieszkania 

…………………………………. 

         Telefon kontaktowy 

Adres do korespondencji – wypełnić w razie potrzeby 

………………………………….. 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy 

………………………………….. 

………………………………….. 

       Adres zamieszkania 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW 
(dotyczy jedynie właścicieli działek będących osobami fizycznymi, które zamierzają usunąć 

drzewo/a  na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) 
 

 

Zgłaszam zamiar usunięcia ……. szt.  drzew/a usytuowanych/ego na działce nr ewid. 

…………… obręb …………… położonej w miejscowości …………………… przy ulicy 

……………………….., Gmina Nasielsk. 

 

W celu ułatwienia identyfikacji drzew w terenie proszę o podanie gatunku drzew/a oraz obwodu 

mierzonego na wysokości 5 cm. 

Lp. Gatunek drzewa 
Obwód drzewa na 

wysokości 5 cm* 

Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew/a: 

1.    

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

2.   

3.   

4.   

5.   

*w przypadku, gdy na wysokości 5 cm drzewo : posiada kilka pni –  proszę podać obwód każdego z tych pni, nie posiada pnia – 
proszę podać obwód pnia poniżej korony drzewa. 
 

Jednocześnie świadomy skutków składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 233 § 1 

Kodeksu karnego oświadczam, że wycięcie nie jest związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą oraz że dane zawarte we wniosku i jego załącznikach są aktualne i zgodne ze 

stanem faktycznym. 

 
 

……………………………………………… 
Czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców 
 

Obowiązkowy załącznik: 
1. Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości – podpisany przez 

wnioskodawcę/ów 

(adnotacja urzędowa) ŚROW.6131……………………………….. 

B
BURMISTRZ NASIELSKA  
ul. Elektronowa 3  
05-190 Nasielsk 

 



 
Pouczenie: 
1. Zgłoszenia powinien dokonać właściciel nieruchomości, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność każdy ze 

współwłaścicieli powinien podpisać zgłoszenie. 
2. W przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są 

usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest 

obowiązany dokonać zgłoszenia do organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego 
na wysokości 5 cm przekracza: 
a. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, oraz klonu srebrzystego,  
b. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
c. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew (podstawa prawna: art. 83f. ust. 4 ustawy o ochronie 

przyrody). 
3. Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów nie jest wymagane w przypadkach wymienionych w art. 83f. ust. 1 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm..), m.in. dla: 
1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2; 
2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, oraz klonu srebrzystego,  

• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; 
3. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są 

usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (patrz punkt 2) 

4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania 
rolniczego; 

5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków lub na terenach zieleni. 

4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której 
drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (art. 83f ust. 
5). 

5. Organ prowadzący postępowanie, w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dokonuje 
oględzin w celu ustalenia nazwy, gatunku drzewa i obwodu pnia na wysokości 5 cm (art. 83f ust. 6). 

6. Po dokonaniu oględzin wójt gminy w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, 
wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (art. 83f 
ust. 8). 

7. Wójt może przed upływem terminu, o którym mowa powyżej wydać zaświadczenie o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do 
usunięcia drzewa (art. 83f ust. 12). Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. 

8. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa 
może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzewa (art. 83f ust. 13). 

9. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na 
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, 
o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela 
nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa (art. 83f 
ust. 17). 

10. W przypadku usunięcia drzew(a) bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, 
a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (art. 88 ust. 
1 pkt 5 i pkt 6). 

11. 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). 

12. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł, za udzielone pełnomocnictwo wnoszona jest na konto Urzędu Miejskiego w 
Nasielsku nr konta 18 8226 0008 0000 1746 2000 0002 Bank Spółdzielczy. 

13. 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. 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://administracja3net.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.120.0001202,USTAWA-z-dnia-7-lipca-1994-r-Prawo-budowlane.html


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych numer telefonu: _________________________, e-mail: 
____________________________ przez Gminę Nasielsk (dalej jako: „ADO”) – w celu kontaktowania się ze mną w 
sprawach organizacyjnych związanych ze złożonym przeze mnie wnioskiem, podaniem, rozpatrywania mojej sprawy 
w przedmiocie _________________________________________________*, w szczególności w celu poinformowania mnie 
o rozpoznaniu przez ADO składanych przeze mnie wniosków lub załatwieniu mojej sprawy.  
 
Zostałam/Zostałem poinformowany, że podanie danych kontaktowych jest dobrowolne oraz że w każdej chwili mam 
prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłam/em.  
 
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej 
zgody przed jej cofnięciem. 
 

 
Data ___________________                        Czytelny podpis ___________________ 
 
 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dostępne są: 1) w siedzibie ADO u osoby 
prowadzącej Pani/Pana sprawę; 2) na stronie internetowej ADO https://nasielsk.pl/;  3) telefonicznie pod numerem 
telefonu  23 693 30 00. 

 
 

Oświadczenie  
 
Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania moich danych osobowych, 
zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). 
 

 
Data ___________________                        Czytelny podpis ___________________ 

 
 

 

 

https://nasielsk.pl/

