
….................................                                                                                                           Sandomierz, dn. …................
       (imię i nazwisko)                                                           

….................................
    (adres zamieszkania)

…........................................

…........................................
        (strona umowy)

….........................................
            (tel. kont.)
                                                                                        
                                                                                                Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

ul. Mickiewicza 34,
27-600 Sandomierz
Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

W N I O S E K
o wydanie zaświadczenia,

Proszę o wydanie zaświadczenia czy działka/i  jest/są objęta/e  Uproszczonym planem urządzenia
lasu lub Inwentaryzacją stanu lasu, o których mowa w art. 19  ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463/, w związku z art. 37a ust.1 pkt 3 w/w ustawy:

1. nr ew. dz.: …............., obręb: …................................................., gmina: ….........................................
2. nr ew. dz.: …............., obręb: …................................................., gmina: ….........................................
3. nr ew. dz.: …............., obręb: …................................................., gmina: ….........................................
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................

Zaświadczenie wydawane jest celem przedłożenia (wskazać, określić właściwy):
– w kancelarii notarialnej,
–  inny cel …..............................................................................................................................................
–

    Sposób odbioru zaświadczenia: osobisty*/wysyłka pocztowa*

…..…....................................
                                                                                                                                                  (podpis wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:
1. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia, w kwocie  17.00 zł (zgodnie z cz. II kol. 2 pkt.21 załącznika do Ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2020 r. poz. 1546/).
2. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia.
3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej  od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie  17.00 zł (warunki
zwolnienia z opłaty reguluje załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm./).
  Opłatę skarbową można uiścić w kasie –  na parterze Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, obok Wydziału Komunikacji, na konto Urzędu
Miejskiego w Sandomierzu, nr: 79 9429 0004 2001 0000 1300 0040.
4. Kopię wypisu rejestru gruntów (w przypadku posiadania wypisu z rejestru gruntów).
5. Oświadczenie o posiadanym interesie prawnym w przypadku braku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości.

   Wypełniony wniosek, wraz z załącznikami należy złożyć, celem rejestracji, w Punkcie Obsługi Interesanta, na parterze budynku starostwa,
obok drzwi wejściowych, a zaświadczenie odebrać w p. 213 na II piętrze. 

* właściwe podkreślić

                                                                                                                                        ….............................................
                                                                                                                                            (kwituję odbiór zaświadczenia)



Pouczenie:
Zgodnie z art. 19, ust. 2-3 ustawy o lasach /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463/ „Uproszczone plany urządzenia lasu,
sporządza się  dla lasów niestanowiących własności  Skarbu Państwa oraz  dla lasów wchodzących w skład Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dla lasów rozdrobnionych, o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności
Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty,  wydana na podstawie inwentaryzacji
stanu  lasów. Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni  do 10 ha,  wchodzących w skład Zasobu Własności  Rolnej
Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów określa nadleśniczy”.
W myśl art. 37a, ust. 1, pkt 1 i 3 powołanej ustawy „W przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę  organizacyjną  nieposiadającą  osobowości  prawnej,  której  ustawa  przyznaje  zdolność  prawną,
niestanowiącego własność Skarbu Państwa gruntu: znaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków, lub o którym
mowa w art. 3, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19, ust. 3 – Skarbowi
Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje na mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu. 

                      KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i ust.  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 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) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Sandomierski
z siedzibą ul. Mickiewicza 34, 27 -600 Sandomierz
Można się z nami kontaktować:
- listownie pod wskazany powyżej adres, 
- mailowo na adres: starostwo@powiat.sandomierz.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych  ciążących na Starostwie
Powiatowym w Sandomierzu art 6 ust. 1 lit.  c Rozporządzenia, realizacji zawartych umów, w pozostałych
przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody,
w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych jest Starosta Sandomierski.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt.
2,  nie  krócej  jednak,  niż  przez  okres  wskazany w ustawie  z  dnia  14  lipca  1982r.  o  narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 164/ lub w innych obowiązujących przepisach prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo  do:

- dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
- prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO, 
- usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym") na podstawie art. 17 RODO, 
- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
- prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 RODO,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
  przetwarzania na podstawie art. 7 ust 3 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie   
  zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

7. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych  stanowi  przepis  prawa  lub  zawarta  między stronami  umowa.  Jest  Pan/Pani  zobowiązana  do  ich
podania,  a  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  prawnych  zrealizowania
Pani/Pana żądania.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

…........................................                                                                              ….............................................................
              (data)                                                                                               (oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią)


