……………………………………………………….

Ostrowiec Świętokrzyski ..……………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

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

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

Starosta Ostrowiecki

(nr telefonu - nieobowiązkowo)

ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach zwracam się do Starosty
Ostrowieckiego o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, czy dla gruntów znajdujących się na działkach:
(numery ewidencyjne działek, obręb, arkusz, gmina) ………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
obowiązują uproszone plany urządzenia lasów lub czy wydana została decyzja Starosty Ostrowieckiego na podstawie
art. 19 ust. 3 ustawy o lasach określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu
lasów dla przedmiotowych działek.
Zaświadczenie jest mi potrzebne w celu przedłożenia ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

Do wniosku należy załączyć:
1.
potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej na podstawie cz. II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej w kwocie 17 zł za wydanie zaświadczenia na konto Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Płatna w kasie
Urzędu Miasta Ostrowiec Św., ul. Jana Głogowskiego 3/5 lub na konto bankowe nr: 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220,
bank Santander Bank Polska S.A. tytułem: „Opłata skarbowa za zaświadczenie na podst. uproszczonego planu”,
2.
oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wnioskodawcy,
3.
potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł (w przypadku działania przez
pełnomocnika), płatna j.w.

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
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel. (41) 247-63-55, e-mail:
starostwo@powiat.ostrowiecki.eu,
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
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.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
b) w celach kontaktowych.
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.
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.
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.
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.
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,
Podanie niezbędnych danych osobowych przez interesantów Starostwa jest wymogiem ustawowym. W przypadku
niepodania danych osobowych niemożliwe będzie spełnienie Pani/Pana uprawnień.
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.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

