
(miejscowość i data)

WNIOSKODAWCA PEŁNOMOCNIK
(jeżeli jest ustanowiony)

  

(imię i nazwisko wnioskodawcy)             (imię i nazwisko pełnomocnika)

(adres zamieszkania)                (adres zamieszkania)

(kod pocztowy, miejscowość) (kod pocztowy, miejscowość)

                                                                                                              
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO OBJĘCIA DZIAŁKI
UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZANIA LASU, BĄDŹ DECYZJĄ ART. 19 UST. 3 USTAWY O

LASACH

           Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia czy działka/ działki* oznaczona /
oznaczone* w ewidencji:

Numer działki Obręb AM
(arkusz mapy)

Gmina

objęta/ objęte* jest/ są* uproszczonym planem urządzania lasu, bądź decyzją starosty art.
19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Wydanie zaświadczenia wynika z mojego interesu prawnego tj. art. 37a ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy o lasach.
 
        
                                                                                                                            Podpis                     
ZAŁĄCZNIKI  :  

 Opłata skarbowa- za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł. 
Opłatę należy uiścić w punkcie kasowym w siedzibie Starostwa przy ul. Okrzei 1 lub przelewem na
konto Urzędu Miasta w Kłodzku 62 9588 0004 7100 1010 2000 0020 z dopiskiem „opłata za wydanie
zaświadczenia”.

 oryginał pełnomocnictwa- w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania strony, 
 Opłata skarbowa- za udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. 

Podstawa prawna- zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz załącznikiem nr 1 cz. II pkt 21 oraz cz. IV ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej. 



INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

 
Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, jest  Starosta
Kłodzki – Maciej Awiżeń, mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodz -
ko.
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez: 
1) adres e-mail: iod@powiat.klodzko.pl
2) adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 
3) tel. 74 865 75 28
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług świadczonych przez Starostwo Powia-
towe w Kłodzku na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie  w zakresie 
niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w za-
kresie uprawnień i obowiązków ustawowych starostwa.
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się  ochroną danych osobowych tj.
 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
telefon: 22 860 70 86
 
Prawa podmiotów danych

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przysłu-
guje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
 
Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych organów starostwa, w tym
również zgodnie z przepisami w zakresie dot. archiwizacji dokumentacji.
 
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i  niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych starostwa.


