
..................................................... ……                                                                    Chmielno, dnia……………….. 
…………………………………………………………  
………………………………………………………… 
………………………………………………………….                                                                
( imię , nazwisko, adres wnioskodawcy 
telefon kontaktowy) 

                                                                                 Wójt Gminy Chmielno 

 

Zgłoszenie wycinki drzew 

 
Zgłaszam, że planuję dokonać wycinki niżej wymienionych drzew/krzewów z terenu 

działki nr ew. gr……………………….położonej w miejscowości……………………………. 

 
Lp. Gatunek 

drzewa/krzewu 

Ilość drzew do 

usunięcia (szt.)* 

Obwód pnia 

mierzonego na 

wysokości 5 cm od 

podstawy pnia ( cm)* 

 

Powierzchnia 

krzewów do 

usunięcia (m
2 
)** 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
*- wypełnić w przypadku usuwania drzew 

**- wypełnić w przypadku usuwania krzewu 

 

Oświadczam, że usuwane drzewa/krzewy nie znajdują się na nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.* 

 

Oświadczam, że usuwane drzewa/krzewy nie znajdują się na terenie objętym ochroną prawną 

wynikającą z przepisów ustawy o ochronie przyrody, tj. położonych w obrębie Gminy Chmielno 

rezerwatów przyrody i użytków ekologicznych oraz nie są objęte ochroną prawną ( uznane za pomnik 

przyrody)* 

 

Oświadczam, że zamierzona wycinka drzew/krzewów nie spowoduje zniszczenia gatunków 

chronionych ( mchy, porosty itp.),  gniazd ptasich lub budek lęgowych.* 

*- odpowiednie zaznaczyć 

 

Złącznik: 

- mapa lub rysunek graficzny z zaznaczonymi do usunięcia drzewami / krzewami 

                                                                           

                                                                             …………………………… 
                                                                                   podpis wnioskodawcy 

                                                                                                                                                    



Informacja: 
 

obowiązkowego zgłoszenia wymagają drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm 

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; 

obowiązkowego zgłoszenia wymagają krzewy, których powierzchnia w skupisku przekracza 25 m2  

                                                                         

                                                                       WAŻNE 

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin 

usuniecie drzewa może nastąpid po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016) informuje, iż: 

 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chmielno z siedzibą: 83-333 Chmielno, 
ul. Gryfa Pomorskiego 22; 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: iod@chmielno.pl,  lub korespondencyjnie na adres:  
83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22;                      

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony terenów zieleni i zadrzewieo w myśl 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) - na podstawie 
Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych 
danych na podstawie przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 
Instrukcją Kancelaryjną. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do 
celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe można przechowywad przez okres dłuższy, o 
ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym. 

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (PUODO) (adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 860 70 86); 

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

 

 

……………………………………………………………………..…. 

(podpis wnioskodawcy)   

 

 

mailto:iod@chmielno.pl

