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FAQ – Zostań inicjatorem, zgłoś swoje jubileuszowe drzewo. 

Zapoznaj się z treścią instrukcji zanim wyślesz zgłoszenie swojego Jubileuszowego 
Drzewa.  

Kim jest Inicjator akcji 600drzew? 

Inicjator akcji to osoba, która posadziła drzewo we własnym zakresie i zgłosiła je do galerii 
Jubileuszowych Drzew na platformie www.600drzew.pl, wypełniając formularz zgłoszeniowy. 
Inicjatorem akcji może zostać każdy, kto posiada własny ogródek na terenie miasta Mińsk 
Mazowiecki.  

 
Czy w każdym miejscu mogę posadzić dowolne drzewo? 

Nie. Mieszkańcy mogą samodzielnie wykonywać nasadzenia wyłącznie na własnej posesji. 
Aplikacja odrzuci wiosek tych, którzy dokonali nasadzeń nie na swoim terenie. Nad analizą 
wniosków pracuje specjalnie powołany w tym celu zespół ludzi. Dobór gatunku drzewa należy 
określić w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.600drzew.pl.  

 
Jaki wybrać gatunek drzewa? 

Zachęcamy do posadzenia gatunku drzewa znajdującego się na liście drzew w formularzu. 
Skorzystaj z ogólnodostępnej wiedzy na temat właściwości drzew oraz jego odpowiedniej 
pielęgnacji. Dopasuj gatunek do właściwości podłoża, jakim dysponujesz na swojej działce.  
 

Jak posadzić drzewo? 
 
Skorzystaj z instrukcji opracowanej przez Lasy Państwowe: 
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Możesz wesprzeć swoją sadzonkę wspornikiem, tylko pamiętaj, by go wbić tak w ziemię, by 
ominąć korzenie sadzonki. 

 

 
Jak zgłosić swoje posadzone drzewo do galerii jubileuszowych drzew i zostać Inicjatorem? 

Zgłosić posadzone drzewo można jedynie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego, znajdującego się w zakładce „Zostań Inicjatorem” na platformie 
www.600drzew.pl. 

 
Opis zakładki „Zostań inicjatorem” 

„Zostań inicjatorem” – wyświetla informacje, opisujące możliwość zgłoszenia własnego drzewa 
do galerii Jubileuszowych Drzew, oraz niniejszą instrukcję, jak wypełnić formularz zgłoszeniowy.  

 
Zawartość formularza zgłoszenia drzewa do galerii jubileuszowych drzew: 

 
KROK 1 

• Wybierz lokalizację – przeciągając znacznik na mapie zaznacz wybrane miejsce 
nasadzenia sadzonki (aplikacja umożliwia każdorazowo trwałe oznaczenie dowolnej 
lokalizacji na mapie Google). 

 
• W okienku „Uszczegółowienie lokalizacji” określ usadowienie na działce względem ulicy 
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KROK 2 

• Wybierz gatunek drzewa z listy. Jeżeli gatunek posadzonego drzewa nie znajduje się na 
liście drzew do wyboru, w okienku „Komentarz mieszkańca” określ gatunek 
posadzonego drzewa. 

 
• W okienku „Komentarz mieszkańca” wpisz również imię jakie wybrałeś dla swojego 

posadzonego drzewa. 
 

KROK 3 

• Wypełnij dokładnie wszystkie dane kontaktowe 
• Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptację zasad korzystania z 

aplikacji 

 
 

• Wyślij zgłoszenie 
• Aplikacja informuje użytkownika o wykonywanych operacjach, poprzez wyświetlanie 

stosownych komunikatów 
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Tryb rozpatrywania zgłoszeń drzew do galerii jubileuszowych drzew 

Zgłoszony przez mieszkańca we wniosku teren zostanie rozpatrzony pod kątem własności 
terenu i poprawności nadanego drzewu imienia. 

Nazwa nadana drzewu nie może naruszać praw osób trzecich oraz mieć charakter 
zniesławiający, niedokładny, obraźliwy, wulgarny, szerzący nienawiść, być napastliwą, 
obsceniczną, bluźnierczą, zorientowaną seksualnie, groźną lub w jakikolwiek inny sposób 
naruszać obowiązujące normy prawne. 

 
Wysłałem prośbę o wprowadzenie na listę Jubileuszowych Drzew zasadzonego przeze mnie 
drzewa na moim terenie. Jak długo będę czekał na decyzję? 

Twoje zgłoszenie zostało automatycznie przyjęte. Potwierdzenie będzie wysłane na Twojego 
maila na pierwszym i ostatnim etapie weryfikacji wniosku (akceptacja). W przypadku 
odrzucenia zgłoszenia, informację z uzasadnieniem wyśle urzędnik podejmujący taką decyzję. 
Rozpatrywanie wniosku może potrwać do 30 dni.  

 
Kiedy moje drzewo zostanie umieszczone w galerii Jubileuszowych Drzew?  

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku na wskazanego przez maila otrzymasz Certyfikat 
Inicjatora.  
 
W ciągu 15 dni od pozytywnie rozpatrzonego wniosku, przesłane przez Ciebie zdjęcie 
posadzonego drzewa, zostanie umieszczone na platformie www.600drzew.pl w Jubileuszowej 
Galerii Drzew.  
 
UWAGA: Oto specyfikacja zdjęcia posadzonego drzewa, dedykowanego do umieszczenia w 
galerii Jubileuszowych Drzew. Zdjęcia niespełniające powyższe wymogi nie będzie 
umieszczone w galerii Jubileuszowych Drzew.  
- Przesłane zdjęcie powinno być wykonane w poziomie. 
- Na przesłanym zdjęciu nie może być widocznych żadnych osób. 
- Kadr przesłanego zdjęcia powinien obejmować w centralnej części posadzone drzewo i 
obejmować je w całości. 
- Przesłane zdjęcie musi być w formacie z rozszerzeniem .jpg.  
- Przesłane zdjęcie nie może ważyć więcej niż 1 MB. 
 
Wysyłając fotografię do umieszczenia w Galerii Jubileuszowych zdjęć jednocześnie zgadzasz 
się na jej nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatorów akcji 600 drzew, w celach 
informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w tym głównie na publikację w galerii 
Jubileuszowych Drzew umieszczonej na platformie www.600drzew.pl. Udzielasz również 
niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na czas nieoznaczony na 
korzystanie z w.w. fotografii na wszystkich polach eksploatacji.   


