
                                                                                                              Nadarzyn  dn.  …………………………………… 
Oznaczenie właściciela /właścicieli nieruchomości                                                                                                                                  
 

……………………………………………………………….. 
(imię i Nazwisko  właścicieli nieruchomości  
 
Adres: …………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………  
 
Tel.…………………………………………………………. 

 
                                                                                                           Wójt Gminy Nadarzyn                                                                                                            
                                                                                                           ul. Mszczonowska 24  
                                                                                                           05 - 830 Nadarzyn 
 
 

Zgłoszenie  zamiaru usunięcia  drzew 
 

      rosnących na terenie nieruchomości   położonej    przy ul. ……………………………….  w miejscowości 
 
………………………………….. nr dz………………………..    nr księgi wieczystej   …………………………………………..… 
 
 
1. Nazwa gatunku drzewa  zgłoszonego  do usunięcia   wraz obwodem pnia  mierzonego na  
 
    wysokości  5 cm …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*w przypadku gdy na wysokości  5cm  drzewo  posiada kilka pni podać  obwód każdego z tych pni, w przypadku  gdy  na 
tej wysokości drzewo nie posiada pnia  należy podać obwód  pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa. 
 

2.  Do  wniosku    załączam  rysunek albo mapę określającą  usytuowanie drzewa  na nieruchomości  
     zgłoszonego  do      usunięcia. 
3.  Oświadczam  że  drzewa są usuwane na cele nie związane z prowadzeniem działalności 
     gospodarczej 
 
                                                                                                  …………………………………………………. 
                                                                                                  właściciele nieruchomości  
 
 
                                                                                                                                                                                  
  Pouczenie :  
1.    W przypadku  drzew, które  rosną  na nieruchomości  stanowiących własność  osób fizycznych  i  
       są usuwane na cele  niezwiązane  z prowadzeniem działalności   gospodarczej  właściciel  
       nieruchomości jest  zobowiązany  dokonać  zgłoszenia do tut .organu  zamiaru  usunięcia  



        drzew  jeżeli   obwód pnia   drzewa  mierzonego na wysokości 5 cm 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  
 
2 .   W przypadku nieusunięcia  drzewa  przed upływem 6 miesięcy  od przeprowadzonych  oględzin  
       usunięcie drzewa   może  nastąpić po dokonaniu  ponownego zgłoszenia.  
 
       -       miejsce    na  rysunek   określający  lokalizację   drzew      

                                                                                                          
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna 
Administratorem podanych danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn. 
Inspektor ochrony danych – rodo @nadarzyn.pl  
Celem przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa -  ewidencja osób fizycznych  składających 
zgłoszenie zamiaru usunięcia  drzewa. 
Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikające go z 
przepisu prawa. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. 2018 poz. 142 ze zm.). 
Zebrane dane będą przechowywane do: przez czas określony w szczególnych przepisach prawa.  
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.  
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 
dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa,  a konsekwencja niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.                                                                            


