
Starogard Gdański, dnia. …....-…..…-…..…… r.

Imię i nazwisko: ……………………………………… 

Adres: …………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Telefon:………………………………………………..

Odbiór osobisty zaświadczenia:

Tak □
Nie □ - proszę wysłać pocztą na powyższy adres

Starosta Starogardzki 

ul. Kościuszki 17

83-200 Starogard Gdański

Zwracam się z prośbą o  wydanie zaświadczenia  stwierdzającego,  że działka/działki*

nr   ...........................................................,   obręb ewidencyjny.......................................................,

zlokalizowana/ne w miejscowości .........................................., gmina..............................................

nie  jest  /nie  są*  objęte  uproszczonym  planem  urządzenia  lasu  sporządzonym  dla  lasów

niestanowiących własności Skarbu Państwa lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy

o lasach  określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji

stanu lasów.

Informacja ta jest niezbędna do przedłożenia jej w kancelarii notarialnej w celu dokonania

transakcji zakupu/sprzedaży gruntu zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

……....…………………….. 

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
□ dowód  wniesienia  opłaty  skarbowej  za  wydanie zaświadczenia  (kwota  17  zł.,  na  konto:

94 8340 0001 0001 1400 2000 0001 Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim, tytuł wpłaty -
opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wraz z numerem działki),

□ dowód wniesienia opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa

_______________________________________________

*- niepotrzebne skreślić

01 09 2022

ADAM NOWAK

UL. NOWACKA 2/1 83-100 STAROGARD GDAŃSKI

500-600-700

X

231/32 STAROGARD GDAŃSKI
STAROGARD GDAŃSKI STAROGARD GDAŃSKI

X



 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L.  z  2016r.  Nr  119,  s.1  ze zm.)  -  dalej:
„RODO” informuję, że: 

1)  Administratorem Państwa danych jest  Powiat Starogardzki  reprezentowany przez Starostę Starogardzkiego,
ul.  Kościuszki  17,  83-200  Starogard  Gdański,  tel.  (58)  767  35  00,  (58)  767  35  01,  fax.  58  767  35  05,
e-mail: starostwo@powiatstarogard.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:  iod@powiatstarogard.pl
lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia i rozpatrzenia wniosku o wydawanie zaświadczenia
stwierdzające czy działka/i nie jest/nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu sporządzonym dla lasów
niestanowiących Skarbu Państwa lub decyzją,  o  której  mowa w art.  19 ust.  3  ustawy o lasach,  określającą
zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanów lasów, jak również w celu realizacji praw
oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego.
 
4) Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu  a  następnie
przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego na podstawie załącznika nr 3 - ,,JEDNOLITY RZECZOWY
WYKAZ  AKT  ORGANÓW  POWIATU  I  STAROSTW  POWIATOWYCH”  do  Rozporządzenia  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.

5) Administrator  w  celu  realizacji  ww.  celu  będzie  przetwarzał  także  inne  dane  niż  wynikające  bezpośrednio
z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7) Państwa  dane  osobowych  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy  (obejmujący  Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo
do  jej  wycofania.  Wycofanie  zgody  nie  ma  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
e)  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa),
w  sytuacji,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO); 

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

10)Państwa dane  mogą zostać  przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie  przepisów prawa,
a  także  podmiotom zewnętrznym na  podstawie  umowy powierzenia  przetwarzania  danych osobowych (tj.  firmom
informatycznym serwisującym sprzęt  i  oprogramowanie komputerowe,  firmom świadczącym usługi  archiwistyczne
i niszczenia dokumentów).

data i podpis 

.......................... 




