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

Żukowo, dnia………………..

Burmistrz Gminy Żukowo
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 mierzony
na wysokości 5 cm od
podstawy pnia ( cm)*

Powierzchnia
krzewów do
usunięcia (m2 )**

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 Żukowo 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. *
Oświadczam, że drzewa/krzewy rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na
cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. *
*- odpowiednie zaznaczyć

Złącznik:
- mapa lub rysunek graficzny z zaznaczonymi do usunięcia drzewami / krzewami
……………………………..
podpis wnioskodawcy

Informacje dla osób, których dane są zbierane w zakresie przyjmowanych zgłoszeń
zamiaru usunięcia drzew i krzewów.
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Żukowo, z siedzibą w
Żukowie ul. Gdańska 52, tel. (58) 685-83-25, e-mai: ugzukowo@zukowo.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Żukowo na podstawie art. 6 ust.1 lit. e)
ww. rozporządzenia na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) w
zakresie prowadzenia spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i
krzewów.
3. Dane osobowe będą przechowywane w tut. urzędzie przez okres 5 lat liczonych od
zakończenia postępowania. Po okresie 5 lat ulegną brakowaniu ( zniszczeniu).
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, brak ich
podania może skutkować brakiem uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i
krzewów, sprzeciwem co do wycinki drzew i krzewów.
6. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy prawa
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych Pana/Pani dotyczących, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
o prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.

……………………………
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 nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

