
Wadowice, dnia ........................... 

.….................................................                                                                         
Imię i nazwisko właściciela działki 

 

….….................................................  
Adres zamieszkania (miejscowość/ ulica)  

 

....--.......  ........................................ 
    (kod)                                 (poczta) 

........................................................ 
Numer telefonu                                                              

 
 

 

..….................................................  
Imię i nazwisko Pełnomocnika 

….….................................................  
Adres zamieszkania (miejscowość/ ulica)  

 

....--.......  ........................................ 
    (kod)                                 (poczta) 

........................................................ 
Numer telefonu                                           
 

Starostwo Powiatowe w Wadowicach 

Wydział   Środowiska 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia czy działki o numerze ewidencyjnym: 

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

położone w miejscowości ………………………………… są objęte aktualnym 

uproszczonym planem urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 

należących do osób fizycznych lub wspólnot gruntowych oraz czy została wydana decyzja, o 

której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia  28 września 1991r.  (Dz. U. z 2017r., poz. 788 z 

późn. zm.) o lasach. 

Niniejsze zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w ……………………......................... 

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

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

  (czytelny podpis) 

 

 

Zaświadczenie zostanie odebrane: osobiście / wysłane na adres:………………………………………………….. 

 

Załączniki: 

- opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (17 zł) 

- opłata skarbowa  za pełnomocnictwo/upoważnienie (17 zł)- z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego 

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

Dołączane dokumenty do wniosku należy przedłożyć  w oryginale lub  jako urzędowo poświadczone odpisy 

 

Zostałem poinformowany o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 

administratora danych osobowych Starostę Wadowickiego w celu wydania zaświadczenia. 

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

                                   (czytelny podpis) 

 
 

 



 

 

 

 
INFORMACJA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W STAROSTWIE POWIATOWYM W WADOWICACH 

 

W związku z realizacją wymagań 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; dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych oraz przysługującym 

Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Starosta Wadowicki z siedzibą przy ul. Batorego 2, 

34-100 Wadowice. 

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres email  pawel.plawny@.powiat.wadowice.pl 

 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

z postanowień ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2018 r., poz. 995), 

zawartych umów bądź na podstawie udzielonej zgody. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 

1) realizacji zadań powiatu wynikających z przepisów prawa  

2) realizacji zawartej umowy 

3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody 

w zakresie i celu w niej określonym 

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych mogą 

być: 

1) podmioty uprawnione do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa 

2) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie w drodze umowy 

 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym    i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana Danych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa,  

przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO 

2) Prawo do żądania sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO 

3) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO 

4) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO 

5) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego adres lub drogą 

elektroniczną kierując korespondencję na adres email: pawel.plawny@.powiat.wadowice.pl 

8. W przypadkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit 

a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie 

ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem. 

 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO  

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. 

 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności 

ich podania oraz potencjalnych konsekwencji niepodania danych, może Pani/Pan zostać poinformowany 

przez wydział merytoryczny. 

 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 



 

 


