………………………………………

miejscowość, data
PROSZĘ WPISAĆ DRUKOWANYMI: imię i nazwisko,
tel. kontaktowy, adres zamieszkania
………………………………………….

tel. ……………..….……….…………..
ul. ……………………………………...

▢▢-▢▢▢……………....…..
poczta………..….……….…………..

Starosta Lubliniecki
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec

W związku z (zaznaczyć właściwe):
a)
sprzedażą/zakupem gruntu
b)
nabyciem/zbyciem gruntu w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży (np. darowizna)
c)
nabyciem/zbyciem gruntu w wyniku jednostronnej czynności prawnej (np. testament)
wnoszę o wydanie zaświadczenia czy działka/i o nr :
nr działki ………………………obręb …..……………...…….……karta mapy ……………….…..…gmina ……………………….…………..
nr działki ………………………obręb …..…………………….……karta mapy ………………..….…gmina ………………….….….………...
nr działki ………………………obręb …..…………………….……karta mapy ………………..….…gmina …………………………………...
nr działki ………………………obręb …..…………………….……karta mapy ………………..….…gmina …………………….….………….
nr działki ………………………obręb …..……………...…….……karta mapy ……………….…..…gmina ……………………….…………..
objęta/e jest/są uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy
z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 6 z późn. zm.).
Powyższe jest niezbędne celem przedłożenia u notariusza.
Odbiór zaświadczenia (zaznaczyć właściwe):
a) osobiście (lub przez pełnomocnika, za opłatą skarbową 17 zł - opłata nie dotyczy małżonków, rodzeństwa, zstępnych
i wstępnych) w siedzibie WOŚRiL, ul. Sobieskiego 9, III piętro, tel. (34) 356 31 61 – w terminie do 7 dni od dnia
złożenia wniosku – w przypadku nie zgłoszenia się po zaświadczenie, pod koniec dnia 7 jest ono wysyłane
pocztą
b) wysyłka pocztą – list polecony
………………………………………
podpis składającego wniosek

Załącznik:
1.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł, na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu
ING Bank Śląski O/Częstochowa nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lubliniecki, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7,
42-700 Lubliniec;
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec, adres e-mail:
iod@lubliniec.starostwo.gov.pl;
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach) odbywa się w celu związanym z wydaniem zaświadczenia dot. uproszczonego planu urządzania lasu (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO) natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wspierające nas
w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w
których są przetwarzane Pani/Pana dane;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania określonym w instrukcji kancelaryjnej – po upływie 5 lat akta podlegają brakowaniu –
kategoria B5.
W przypadku gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO*;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
W przypadku, gdy podanie danych osobowych wynika z Pani/Pana zgody posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO*;
− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
W przypadku podania danych osobowych na podstawie zgody informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do niewyrażenia zgody, a w przypadku jej wcześniejszego
wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne, aby wydać zaświadczenie dot. uproszczonego planu urządzenia lasu. Podanie przez
Panią/Pana pozostałych danych jest dobrowolne;
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu;
* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu

