KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wyciąg z klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w celu wydania zaświadczenia/dokumentu + informacja
o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dotyczących nr telefonu i adresu email.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na naszej stronie internetowej (zakładka Klauzula informacyjna
RODO) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STAROSTA OPOLSKI z siedzibą w STAROSTWIE POWIATOWYM W OPOLU
przy ul. 1 Maja 29 w Opolu.
2.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem
Ochrony Danych p. Anetą Gierłach na adres email: iodo@opoczta.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał.
4.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.
5.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, niezbędny do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
lub realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego
zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych (w szczególności archiwizacja) lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia
przez administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec administratora.
6.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.
7.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy prawa.
8. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje,
skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub koniecznością wykonania
przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie
skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

**Podanie danych dodatkowych nie jest obowiązkowe, pozwoli jednak na ułatwienie kontaktu z urzędem.
Ich podanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, która może zostać w dowolnym
momencie wycofana.

………………………..……………….…….…
Imię i Nazwisko (czytelnie)
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA (informacje dotyczące składnia i odbioru wniosku)

Odbiór zaświadczenia nastąpi poprzez:
 pocztę na adres wskazany we wniosku
 osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu (pon. 7:30-17:00, wt.- czw. godz. 7:30-15:30, pt. 7:30-14:00)**
W załączeniu:
 Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia, w kwocie 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
 Pełnomocnictwo
 Dowód wniesienia opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa, w kwocie 17 zł zgodnie z ustawą
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).
 Brak załączników
 Inne …………………………………………………………………………..
Opłaty skarbowej można dokonać:
a) przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249,
b) w kasie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu.
W przypadku działek nieobjętych UPUL lub ISL, zaświadczenie zostanie wydane na druku wniosku. W innych przypadkach
jako odrębny dokument.

** W przypadku deklaracji odbioru osobistego, zaświadczenie nieodebrane w ciągu 21 dni od daty powiadomienia o możliwości
odbioru dokumentu, zostanie wysłane na adres wskazany we wniosku.

WNIOSEK DWUSTRONNY
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA (prosimy o wypełnienie wniosku drukowanymi literami)
WNIOSKODAWCA
IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………..
ADRES ZAMIESZKANIA: ………………………….…..…
……………………………………………………………….
.………………………………………………………………
DANE KONTAKTOWE DOBROWOLNE**

Starostwo Powiatowe w Opolu

nr telefonu: ……………….…………………

ul. 1 Maja 29
45-068 Opole

e-mail: ………………………………………

Proszę o wydanie zaświadczenia czy działka/ki jest / są * objęta/e uproszczonym planem urządzania lasu lub
inwentaryzacją stanu lasu, w związku z art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1275) dla działki/ek:
1.

nr działki: ………………, a.m.: ..…………, obręb: ……….………….………………., gmina: …………….………………...

2.

nr działki: ………………, a.m.: ..…………, obręb: ……….………….………………., gmina: …………….……………...…

3.

nr działki: ………………, a.m.: ..…………, obręb: ……….………….………………., gmina: …………….…...……………

4.

nr działki: ………………, a.m.: ..…………, obręb: ……….………….………………., gmina: …………….…………...……

5.

nr działki: ………………, a.m.: ..…………, obręb: ……….………….………………., gmina: …………….…………...……

…………….……..……..……………
Podpis wnioskodawcy (czytelnie)

WYPEŁNIA STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU

BOŚ.604.3.1.

.202

.

Opole, dnia
ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1275),
zaświadcza się, że działka/i wskazana/e w w/w wniosku:
• nie jest / są * objęta/e uproszczonym planem urządzenia lasu,
• nie jest / są * objęta/e inwentaryzacją stanu lasu.
Informacje dodatkowe:
 nie został sporządzony operat urządzeniowy lasów dla obrębu ……………………………, z powodu braku ich
występowania,
 nie jest / są* objęta/e operatem urządzeniowym lasów sporządzonych na zlecenie starosty, gdyż nie stanowi/ą własności
osób fizycznych lub wspólnot gruntowych (art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach), a wnioskodawca nie przedłożył operatu
urządzeniowego,
 brak.

…………….……..………………
Podpis osoby upoważnionej

* Niepotrzebne skreślić

