……………………………………………………….

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia ……….………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

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

……………………………………………………….
(nr telefonu - nieobowiązkowo)

Starosta Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Wniosek o ocechowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

Ja, ………………..……………………..……………………. legitymujący(-a) się dowodem osobistym
nr …….………………..……… wydanym przez ………………………...….…..………..…………………
jako właściciel1) / współwłaściciel2) / użytkownik3) * działki(-ek) leśnej(-ych) nr ewid. …………....……
…………………………………………………………………………………………….………..………...…
o pow. …………………………………………………………. położonej(-ych) na terenie wsi (obrębu)
……………………………………….…..…….……….… w gminie ………….………...……..………….,
proszę o ocechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna jak niżej.
Rodzaj/Gatunek drewna

Ilość sztuk

Jednocześnie, świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, który
stanowi, że „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, oraz art. 272 Kodeksu Karnego, który stanowi, że
„Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza
publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3” oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.
.....................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
* podkreślić właściwe
1) Właściciel – wyłączny posiadacz nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, uprawniony do dysponowania
nieruchomością na podstawie aktu własności lub umowy użytkowania wieczystego.
2) Współwłaściciel – prawo własności przysługujące co najmniej dwóm osobom. Wymagane dokumenty:
oświadczenie współwłaściciela (-i) lasu (według wzoru).
3) Użytkownik – władający gruntem o nieuregulowanym stanie prawnym - nieposiadający aktu własności lub umowy
dzierżawy w ramach zwykłego zarządu nieruchomością. Uprawniony wyłącznie do pozyskania drewna w ramach
zabiegów pielęgnacyjnych. Wymagane dokumenty: nakaz płatniczy podatku, oświadczenie użytkownika lasu
(według wzoru).
Starosta nie ponosi konsekwencji prawnych z tytułu błędnego wskazania na gruncie działki lub jej granic oraz
nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne spory wynikające z naruszenia praw własności lub
innych należności majątkowych.

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 w skrócie RODO, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ostrowiecki, którego siedzibą jest Starostwo
Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel. (41) 247-63-55,
e-mail: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu,
2. Funkcję Inspektora Danych Osobowych wykonuje Pan Przemysław Tic, który reprezentuje Administratora
w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych. e-mail:
iod@powiat.ostrowiecki.eu
3. Administrator danych osobowych – Starosta Ostrowiecki - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach (dane kontaktowe) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody - okazania woli w formie oświadczenia lub
wyraźnego działania potwierdzającego.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
b) w celach kontaktowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego
uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich
pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są m.
in.
Sądy
Powszechne,
Prokuratura,
Policja
itp.
Udostępnienie
danych
osobowych
w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
6. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez wniosku może odbywać się
w związku ze sprawami prowadzonymi w Starostwie Powiatowym, w celu realizacji interesu prawnego
uczestników postępowania.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko i wyłącznie w celu realizacji
interesu prawnego uczestników postępowania. Pod pojęciem państw trzecich rozumie się wszystkie kraje, które
nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w celu przetwarzania danych
tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień. Wymieniony czas określają przepisy prawa
regulujące prowadzenie danego postępowania bądź przepisy o archiwizacji.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
10. Podanie niezbędnych danych osobowych przez interesantów Starostwa jest wymogiem ustawowym.
W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie spełnienie Pani/Pana uprawnień.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Starostwie Powiatowym
w Ostrowcu Świętokrzyskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa UODO.
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

