
 

 
…………………………….………………, dnia ……………………………… r. 

 

……………….…………………………………………………………. 
                                           (Imię i Nazwisko / Nazwa) 

 
…………………………….……………………………………………. 
                                                            (Adres) 

 
……………….………………………….…………………………..…. 
                                                            (telefon) 

Starostwo Powiatowe w Brzegu 
             ul. Robotnicza 20 
                  49-300 Brzeg 

 
Na podstawie art. 217, §1 i §2, pkt 2); oraz art. 218, §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  

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

wnoszę o wydanie zaświadczenia, 
 
że działka(i): nr …………………………………………………..……………………………………, obrębu ……………………………………..,   
                                                                                                                                                                                                                                                             (nazwa obrębu) 

 
gminy ……………………………………………………………….., której jestem posiadaczem, nie jest objęta uproszczonym  
 
 
 

planem urządzenia lasu lub decyzją, określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (o której mowa w art. 19  
 
 

ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach).   
 
Zaświadczenie to jest mi niezbędne do celów notarialnych. 

 
 

………………………………………………… 
                  (podpis) 

                                                                                                                                                                                     [W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną  

                                                                                                                                                                       (E-PUAP/Profil zaufany), wniosek musi być podpisany elektronicznie] 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 
 

1) Starostwo Powiatowe w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, 
 

2) ……………………………………………………………………………………………………. . 
 
 

Załączniki: 
 

1) Poświadczenie wniesienia opłaty skarbowej, za wydanie zaświadczenia, w wysokości 17,00zł. 
 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

W przypadku działania pełnomocnika strony, do wniosku należy dołączyć:  
poświadczoną kopię pełnomocnictwa oraz  poświadczenie wniesienia opłaty skarbowej, za pełnomocnictwo, w wysokości 17,00 zł 

 

Konta bankowe Gminy Brzeg - opłata skarbowa - 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127  
 

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy - IBAN: PL 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127                                             SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP 
 

Sprawę prowadzi: Inspektor Janusz Zdyb, Wydział Ochrony Środowiska, Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, II piętro, pokój nr 205,  
tel. 775 493 408.   E-mail:    przyroda@brzeg-powiat.pl 
 

mailto:przyroda@brzeg-powiat.pl


 

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z prawem informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z 

siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20; 

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można  skontaktować się pod nr 

tel. 77 444 79 34, adres j.w.; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 

instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera); 

8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o 

ochronie danych; 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 

zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że 

określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych; 

12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest 

oparte o wyrażenie zgody; 

13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje 

Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona 

w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

 

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


