
 
 

Wałcz, dnia ……………………….………… 
………………………………………...……… 
                  (imię i nazwisko) 

………………………………….……….……. 

………………………………….……….……. 

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

 

Starostwo Powiatowe w Wałczu 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
ul. Dąbrowskiego 17 
78-600 Wałcz 

 
 

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia - celem przedłożenia w Notariacie -  zawierającego 

informację czy niżej wyszczególniony/e* grunt/y jest/są* objęty/te* uproszczonym planem 

urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 672 t.j.).  
Numer ew. działki/ek, położenie: jednostka ewidencyjna, obręb ewidencyjny 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Zaświadczenie tylko na adres Wnioskodawcy 

 

 
Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(zwanym dalej: „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), informuje się, że: 

 
Dane Osobowe: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu,  
ul. Dąbrowskiego 17. 

 

2. Informuje się, że został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych. Niżej wskazuje się 
jego dane kontaktowe. 

 

e-mail: zk@powiatwalecki.pl  
numer telefonu: 67 250 84 29 

 
3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zaświadczenia, 

że grunt na terenie danej nieruchomości jest / nie jest objęty uproszczonym planem urządzenia 
lasu, lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3* ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.  

 



4. Dane przetwarzane są w granicach zakreślonych art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 

1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672 t.j.), a także ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.). 
 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, 
w tym w szczególności na podstawie aktów prawnych wskazanych w pkt 3. 

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) 
oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

 

7. Osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

8. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania tych 
danych będzie niemożliwość realizacji złożonego wniosku. 

 

10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych. 

 

11. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku ze złożonym 
wnioskiem. 

 

12. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich 
profilowania. 

 
 
 

…………………..…………………………………….. 
(podpis Wnioskodawcy) 

 
 

Załączniki: 
 

1. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł za wydanie zaświadczenia, zgodnie z cz. II pkt 21 

załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.), 

w związku z art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672 t.j.).  
Opłatę wniesiono na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Wałcz: PEKAO SA o/Wałcz  nr 31 1240 3712 1111 
0000 4363 6662. 

 

 

*)     niepotrzebne skreślić  
 
 



 
Wałcz, dnia ………………………………….. 

 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:  
 
numer telefonu: ………………….……………………………………….………………… 
 
adres e-mail: ………………………………………………..……………………………… 
 
oraz kontaktowania się ze mną za ich pomocą, w celu realizacji złożonego wniosku. 
 
 
 
 
 
 
 
Wiem, że: 

 Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17. 

 Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: zk@powiatwalecki.pl , tel. 67 250 84 29. 

 Podane dane będą przetwarzane w celu ułatwienia kontaktu w związku z realizacją złożonego wniosku. 

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji złożonego wniosku lub cofnięcia niniejszej 
zgody. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  posiadam prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu. 

 Posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam 

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

 Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w zakresie wyrażonej zgody. 

 Podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 

 Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

 Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich 

stosowane profilowanie. 

 

 

…………………………………………..……… 

             podpis 

 
 

 


