……………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………..
(imię i nazwisko)

………………………………………..
(adres do korespondencji)

……………………………………..
……………………………………….
(telefon kontaktowy)

Starostwo Powiatowe
w Szczytnie
WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia, czy działka\ki
nr

…………………………….,

położona\e

……………………………………………,

gmina

w

obrębie

geodezyjnym

…………………………….,

nie jest\są objęta\e uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją starosty
wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.
……………………………………..
(podpis)

odbiór osobisty

□

wysyłka pocztą

□

Załączniki:
1.Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wys. 17 zł za wydanie zaświadczenia na konto bankowe:
URZĄD MIEJSKI W SZCZYTNIE
95 8838 0005 2001 0103 8440 0009
2. ……………………………………………………………………………………
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), informuję:
1)
2)
3)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Szczytnie, reprezentowane
przez Starostę Szczycieńskiego, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@powiat.szczytno.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia, czy grunt jest/nie jest objęty
uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
to jest przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Verte!

4)
5)
6)

7)
8)

9)

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Prawo
to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie wymaganych danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z art. 217 § 1 i 2 oraz art. 218
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 256 z późn. zm.) i z art. 37a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 3 i 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1463). Konsekwencją niepodania ww. danych
osobowych będzie brak możliwości uzyskania zaświadczenia, czy grunt jest/nie jest objęty uproszczonym
planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.
Pani/Pana dane osobowe nigdy nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

