
 
 

Andrespol, dnia................................................ 
 

 
Urząd Gminy w Andrespolu  

         ul. Rokicińska 126 
         95-020 Andrespol 
 

 
ZGŁOSZENIE  

    zamiaru usunięcia drzew  
 
 
I. Dane wnioskodawcy :  
 
Imię i nazwisko......................................................................................................................................... 
 
Adres  zamieszkania.................................................................................................................................. 
 
Telefon....................................................................................................................................................... 
 
II. Informacje dotyczące drzew: 
 
1.Drzewo/drzewa w ilości ……………rosną na terenie działki/działek o nr ewid. gruntu 
......................................... położonej w miejscowości .......................................................... przy 
ul.................................................. w gm. Andrespol. 
 
2.Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa/drzew w stosunku do granic nieruchomości i obiektów 
budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości - proszę umieścić  na odwrotnej stronie lub 
w formie załącznika w sposób pozwalający na jednoznaczne zlokalizowanie przedmiotowego drzewa/drzew w 
terenie. 
 
IV. Teren, na którym rosną drzewa/krzewy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczony jest pod .............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
 
III. Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych (art. 233 
kodeksu karnego) i że posiadam  tytuł prawny władania przedmiotową nieruchomością oraz że drzewa są 
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Oświadczam, iż znana jest mi treść art. 83f ust. 13 i 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) w brzmieniu nadanym przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. poz. 1074): 
 
art. 83f ust. 13: „W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może 
nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.” 
 
art. 83f ust. 17: „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.” 
 

 
 

............................................................................... 
                                                                                                                                (podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 

VERTE    



 
UWAGA! 

 
●   wniosek o wydanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew składa posiadacz nieruchomości, na której 
rosną drzewa lub krzewy; jeżeli nie jest on właścicielem nieruchomości do wniosku dołącza zgodę jej 
właściciela/właścicieli 

 
●   wniosek musi być podpisany przez wszystkich właścicieli nieruchomości, w przypadku  gdy działka 
z której mają być usuwane drzewa jest współwłasnością (lub zgodę współwłaścicieli nieruchomości można 
dołączyć do wniosku jako załącznik)  

 
 
 
Informacje dodatkowe: 
 
1.  Zgłoszenie zamiaru usunięcia  drzew nie wymagają:  
- drzewa, których obwód pnia zmierzony na wysokości 5 cm nie 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;  
- drzewa owocowe z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, lub na 
terenach zieleni; 
- drzewa i krzewy rosnące na plantacjach drzew i krzewów; 
- drzewa i krzewy stanowiące złom lub wywrot – po przeprowadzeniu oględzin i spisaniu protokołu wraz z 
dokumentacją zdjęciową przez właściwy organ do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, 
potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Andrespolu przy 

ulicy Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol, tel. 42 213 24 40, e-mail: ug@andrespol.pl, 
jest Wójt Gminy Andrespol.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania Urzędu Gminy w Andrespolu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Andrespolu za pomocą 
adresu iod@andrespol.pl. 

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Andrespol - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a) wypełnienia ustawowych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora; 
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Wójtem Gminy Andrespol 
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Andrespol. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 
1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019, poz. 553) i przepisami 
wykonawczymi do ustawy. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do 

ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie jej danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO1), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 
tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
…………………………………………. 

(data i czytelny podpis) 
 
 
 

 
1 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 (Dz.U.UE.L 2016.119.1 oraz Dz.U.UE.L 2018.127.2) – nazywanego dalej RODO 


