
                                                                      …….........................…........... 
                                                                                                                                          Miejscowość i data 

.................................................. 
Nazwisko i Imię Wnioskodawcy 
 

..............................................              
Adres zamieszkania       
 

................................................ 
Kod pocztowy i miejscowość 
 

………………………………… 
Tel. Kontaktowy                  Do 
 

          Wójta Gminy Borowie 
                       ul. Aleksandra Sasimowskiego 2 
                                                                                  08-412 Borowie 
 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW. 

Na podstawie art. 83 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. 

U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew/a/, 

krzewów* wyszczególnionych w tabeli: 

Lp. Gatunek drzewa/krzewu* do wycięcia Obwód pnia mierzony na 
wysokości 130 cm w [cm], 

Ilość (sztuk) do 
wycięcia, powierzchnia 
zakrzewień w m2(*) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
 

rosnących na nieruchomości oznaczonej numerem działki Nr ………..…, obręb …………................... 

położonej w miejscowości …………..........………………………………………………….,Gmina Borowie. 

Teren, na którym rosną drzewa/krzewy posiada następujące przeznaczenie: (działka  budowlana 

użytki rolne, łąka, nieużytki, pas drogowy drogi publicznej, itp.) ……….................................................... 

Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości*, na której rosną drzewa/ 

krzewy* wnioskowane do wycinki. Tytuł prawny do władania nieruchomością (własność, dzierżawa,  

użytkowanie wieczyste, najem, samoistne posiadanie, inny).................................................................... 
                                                                                                                       Należy wpisać tytuł prawny władania nieruchomością 

Uzasadnienie potrzeby usunięcia drzewa ( drzew) lub krzewów*: ...................................................... 

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

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

Przewidywany termin usunięcia drzewa (drzew) lub krzewów* ………………………………....................                 
                                                                                                                 Określić miesiąc i rok 

 
Oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych informacji skutkuje 
wydaniem wadliwej decyzji. Jest to usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, co w konsekwencji 
spowoduje wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie 
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).  
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego karę pozbawienia 
wolności za zeznanie nieprawdy lub zatajenia prawdy oraz art. 83 b ust. 1 Prawa ochrony przyrody oświadczam, że 
informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą oraz że jestem właścicielem terenu, na którym rosną 
drzewa/krzewy* wnioskowane do usunięcia (w przypadku dzierżawy lub innego tytułu prawnego do wniosku 
bezwzględnie należy dołączyć zgodę właściciela)*.     

* nie potrzebne skreślić       

                 …..……………………………. 
         Własnoręczny podpis wnioskodawcy 
Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej. 
 

Do wniosku należy załączyć: 
1. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza  

zgodę jej właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.  
2. Rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzew/a w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 

istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.  



 

 

INFORMACJA 
 

I. Zgodnie z prawem nie wymaga się pozwolenia na usunięcie: 
 

1)  

krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2; 

2)  

krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem 

rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi 

publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; 

3)  

drzew, których obwód pnia 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;  

3a)  

drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na 

cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

3b)  

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

4)  

drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach; 

5)  

drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do 

rejestru zabytków lub na terenach zieleni; 

6)  

drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; 

7)  

drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią 

brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału 

przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; 

8)  

drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację 

urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji 

właściwego organu; 

9)  

drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 

10)  

drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z 

utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; 

11)  

drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną 

krajobrazową; 

12)  

drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku 

narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub 

planu ochrony dla obszaru Natura 2000; 

13)  

prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo 

powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; 

14)  

drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:  

a)  

jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o 

których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne 

lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub 

powiatu,  

b)  

inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na 

usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;  

15)  

drzew lub krzewów należących do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub do IGO stwarzających zagrożenie 

dla Polski.  
 
 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzwgu2taltqmfyc4nbtga4domrwgq


 

Załącznik nr 1 do wniosku przy ubieganiu się o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew, krzewów* w ilości większej jak 4: 

Lp. Gatunek drzewa/krzewu* do wycięcia Obwód pnia mierzony na 

wysokości 130 cm w [cm] 

Ilość (sztuk) do 

wycięcia 

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

* nie potrzebne skreślić 

 

 

                                                                                                                                                     …..……………………………. 
                 Własnoręczny podpis wnioskodawcy 

 



 

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

