
Prudnik, dnia........................................ 

………………………….. 

(imię i nazwisko/ nazwa podmiotu) 

………………………….. 

………………………….. 

 (adres zamieszkania/adres podmiotu)     Starosta Prudnicki 

…………………………..      ul. Kościuszki 76 

(*nr telefonu)                                                                    48-200 Prudnik 

 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, że działka/działki o numerze 

ewidencyjnym: 

1. …………………… mapa……….... obręb…………………………………………….. 

2. …………………… mapa……….... obręb…………………………………………….. 

3. …………………… mapa……….... obręb…………………………………………….. 

4. …………………… mapa……….... obręb…………………………………………….. 

5. …………………… mapa……….... obręb…………………………………………….. 

nie jest/są objęta/objęte uproszczonym planem urządzania lasów oraz dla tej/tych 

działki/działek nie zostały wydane decyzje, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia  

28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz.6 ze zm.). 

Zaświadczenie konieczne jest do przedłożenia.......…………………………………………….. 

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

Załącznik: potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej 

Sposób odbioru: odbiór osobisty  /przesłanie pocztą  

 

Za wydanie zaświadczenia należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych) 

osobno dla każdej działki ewidencyjnej (17,00 x ilość działek) w kasie Starostwa Powiatowego w Prudniku, 

ul. Kościuszki 76, w kasie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3 lub na konto Urzędu Miejskiego  

w Prudniku – Bank Spółdzielczy w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 - zgodnie z częścią II  

ust. 21 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1000 z późn. zm.). 

 

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

czytelny podpis 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionego numeru telefonu kontaktowego przez 

Starostwo Powiatowe w Prudniku, w celu otrzymania informacji o możliwości odbioru ww. 

zaświadczenia. 

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

czytelny podpis 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

I. Administrator danych osobowych 

Powiat Prudnicki z siedzibą: ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik jest Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych. 

 

II. Inspektor Ochrony Danych  

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich 

danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez następujące dane kontaktowe: INSPEKTOR OCHRONY 

DANYCH TOMASZ DRAGAN, e-mail: iod@powiatprudnicki.pl; telefon: +48 733508806; lub pisemnie na 

adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 

 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

•w celu załatwienia spraw wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. – o lasach, ponieważ jest to 

niezbędne do wykonania zadań określonych w ww. ustawie, które realizujemy w ramach powierzonej nam 

władzy publicznej (podstawa z art.6 ust.1 lit. e RODO), 

•w celu załatwienia spraw wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. – o przeznaczeniu gruntów do 

zalesiania, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zadań określonych w ww. ustawie, które realizujemy w 

ramach powierzonej nam władzy publicznej (podstawa z art.6 ust.1 lit. e RODO), 

 

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy  
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: 

Podstawowe dane identyfikacyjne, Dane dotyczące zamieszkania, Dane identyfikacyjne przyznane przez organy 

publiczne, Umowy, Zezwolenia, Stan posiadania dotyczący nieruchomości, Elektroniczne dane identyfikacyjne 

 

V. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym, określonymi przepisami prawa. 

 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

VII. Okres przechowywania danych 

Okres przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których realizowane są zadania. 

 

VIII. Pani/Pana prawa: 

Przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

c) prawo do usunięcia danych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) 

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy 

je usunęli. 

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie 

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego 

e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:  

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które 

przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  
Podanie przez Pani/Pana danych jest: 

•wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 6  

ze zm.) 

•dobrowolne dot. danych kontaktowych (np. nr telefonu, e-mail) w celu usprawnienia komunikacji przy 

załatwianiu sprawy. 

 

X. Informacja o źródle danych 

Dane mogą być pozyskane z innych źródeł np. Księgi Wieczyste, Akty notarialne (dokumenty dotyczące 

nieruchomości), innych organów i jednostek. 

mailto:iod@powiatprudnicki.pl

