
................. ...........................................                             ............................, dnia ...................... 

.............................................................

.............................................................
(imię, nazwisko i adres wnioskodawcy) 

telefon.................................................. Wójt Gminy Przechlewo
ul. Człuchowska 26
77-320 Przechlewo

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW*

1. Imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości:

.....................................................................................................................................................

2. Oznaczenie nieruchomości, z której drzewa/drzewo  ma być usunięte:

- miejscowość …………………….........................................................................................

- ulica …………………………… numer działki ………………. obręb …………..….….

Usunięcie drzew jest związane/nie jest związane*  z prowadzeniem  działalności gospodarczej.

* niepotrzebne skreślić 
Załącznik do zgłoszenia: 

1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości 

POUCZENIE: 
1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa , których obwody pni na wysokości 5cm nie przekraczają: 

a)  80 cm – w przypadku topoli, wierzby, 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 

2. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie
sprzeciwu,  a  także  pomimo  wniesienia  sprzeciwu  do  zgłoszenia,  organ  wymierza  administracyjną  karę
pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody). 

3.  Jeżeli  w  terminie  5  lat  od  dokonania  oględzin  przeprowadzonych  przez  organ  w  związku  ze  złożonym
zgłoszeniem usunięcia drzewa lub drzew, złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem
działalności  gospodarczej  i  będzie  realizowana  na  części  nieruchomości,  na  której  rosło/rosły  usunięte
drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela nieruchomości,  w drodze decyzji  administracyjnej,  obowiązek
uiszczenia  opłaty  za  usunięcie  drzewa lub drzew (podstawa prawna:  art.  83f  ust.  17  ustawy  o ochronie
przyrody) 

4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego
wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art.  83f  ust.13 ustawy  
o ochronie przyrody).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO),
informujemy że:
1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Wójt  GminyPrzechlewo,  77-320  Przechlewo,  

ul. Człuchowska 26.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: mail: iodo@przechlewo.pl  ,   tel. 59 8334301.

mailto:iodo@przechlewo.pl


3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji   zadań ustawowych realizowanych przez
Gminę Przechlewo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawy o samorządzie gminnym,
ustawy  Kodeks  postępowania  administracyjnego,  ustawy  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych,  ustawy  o
pracownikach samorządowych, ustawy o strażach gminnych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym,
jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu zadań gminy.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z  ustawowo wymaganego okresu
utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu,  oraz  prawo  do  przenoszenia  danych  
w przypadkach określonych w przepisach RODO.

7. W przypadku przetwarzania  danych osobowych na podstawie  wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu
prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje  Pani/Panu  prawo do wniesienia  skargi  do organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych;

9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny
do  ich  podania,  a  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  jest  brak  możliwości  wypełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody
brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.  

10. Pana/Pani  dane  nie  będą  przetwarzane  w  procesie  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji  ani
procesie profilowania.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

[    ] TAK     [    ]  NIE  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie zgłoszenia
zamiaru  usunięcia  drzewa/drzew  prowadzonym  przez  Wójta  Gminy  Przechlewo  z  siedzibą  wPrzechlewie,  
ul. Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo, jako administratora, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 ………………………………………………………………..
                          (data, podpis)

                                                                                                                      



WYKAZ DRZEW ZGŁOSZONYCH DO USUNIĘCIA                                      

Numer 

drzewa
Nazwa gatunku

Obwód pnia 

drzewa mierzony na

wysokości 5 cm od

powierzchni gruntu

[cm]

Obwód pnia

drzewa mierzony na

wysokości 130 cm od

powierzchni gruntu

[cm]

Numer działki,

obręb

..................................., dnia ........................                                                      ..........................................................
(podpis wnioskodawcy)


	 ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW*

