
ZAŚWIADCZENIE O UPROSZCZONYM PLANIE URZĄDZENIA LASU 

...................................................... 
miejscowość, data 

…………………………….. 
imię i nazwisko 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………..              
adres             
……………………………..               

……………………………..  

telefon 

 

                        Starostwo Powiatowe w Otwocku 
         ul. Górna 13; 05-400 Otwock 

                 Wydział Ochrony Środowiska 
 

  

 Stosownie do wymogów art. 37 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz.U. z 2022 r., poz. 672 ze zm.) proszę o wydanie zaświadczenia zawierającego informację czy 

działka/działki  

nr ew. ………………………………………….………………………………………………………  

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

obręb geodezyjny …………………………………………………………………………………… 

gmina………………… .…………………………………………………………………………….. 

nie stanowi lasu (stanowi las) w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  

objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie 

inwentaryzacji lasów, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. 

 Zaświadczenie niniejsze jest niezbędne celem przedłożenia:…………………………….…… 

 

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

                           /podpis/ 

 

 

Odbiór zaświadczenia:  

 

* osobisty 

* przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty                 

   skarbowej za pełnomocnictwo – 17 zł ( jeżeli jest wymagana) 

* przesłać na adres 

 

 
Załączniki: Opłata skarbowa – 17 zł – za wydanie zaświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.  

o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142) - obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia 

wniosku, wpłata na rachunek Urzędu Miasta Otwocka nr konta: 89 8001 0005 2001 0007 9875 0013. 

 

 



ZAŚWIADCZENIE O UPROSZCZONYM PLANIE URZĄDZENIA LASU 

 

Klauzula informacyjna  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujmy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Otwocki.  

Miejsce zbierania i przetwarzani danych: 

ul. Górna 13, 05-400 Otwock, 

ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock 

2) inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Otwocku jest Pani  Daria Bartnicka, 

mail: iod@powiat-otwocki.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora 

wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2022 r., 

poz. 1526), a także zadań wynikających z innych ustaw, porozumień zawartych przez Powiat z 

organami administracji rządowej w sprawie wykonywania zadań publicznych  

z zakresu administracji rządowej, jak również zadań wynikających z porozumień zawartych  

z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także województwem, na którego 

obszarze znajduje się terytorium powiatu w sprawie powierzenia prowadzenia zadań 

publicznych. 

4)   Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest (art. 37 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 r., poz. 672). 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich a także prawo do ich 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej. 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

9) 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 2022 r., poz. 2000) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164), 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. 
 


