
WNIOSEK  

 

DO STAROSTY  PRZEMYSKIEGO 

Ul.  Plac Dominikański 3,  37-700 Przemyśl 
 

Wnioskodawca …………………………………………………………………………………. 

. 

Zamieszkały ……………………………………………….Gmina …………………….……... 

 

Tel. kontaktowy ………………………..  seria i nr dowodu osobistego ……………………… 

 

Jako (x) 

              - właściciel,   współwłaściciel,  posiadacz,   zarządca,   użytkownik,   dzierżawca 
x
  

 

lasu o powierzchni ………………….,położonego na działce, (działkach) o nr ………………. 

 

…………………na terenie miejscowości ……………..……………, gmina ………………… 

 

zwracam się z wnioskiem o ocechowanie i wydanie świadectwa legalności pozyskania: 

 

gatunek ………………..ilość sztuk…………….   gatunek ……………..ilość sztuk………… 

 

gatunek ………………..ilość sztuk…………….   gatunek ……………..ilość sztuk………… 

 

gatunek ………………..ilość sztuk…………….   gatunek ……………..ilość sztuk………… 

 

gatunek ………………..ilość sztuk…………….   gatunek ……………..ilość sztuk………… 

 

o łącznej orientacyjnej masie grubizny   ……………………m
3
 

Zaznaczam, że:  
x
 

1. Dla wyżej wymienionego lasu nie opracowano uproszczonego planu urządzenia lasu. 

2. Uproszczony plan urządzenia lasu określa dopuszczalny 10-letni rozmiar wyrębu w 

ilości ……………….m
3
 

 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za 

fałszywe podanie danych odnośnie tytułu własności  (władania, zarządzania ),  wskazane  drzewa i  las 

stanowią  moją  własność,  a  także  znany  mi  jest  przebieg  granic  działki (działek). 

W przypadku współwłasności załączam  pisemną zgodę  wszystkich  współwłaścicieli. 

  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), 

informujemy, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Przemyski  

z siedzibą w Przemyślu., Pl. Dominikański 3,  kod pocztowy: 37-700 ,  

tel. 16 678 50 54, 55, 56 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e 

RODO i  w  celu  ocechowania  drewna i wystawienia  świadectwa  legalności  pozyskania  zgodnie z 

art. 14a  ust.3  ustawy  z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 788) 

W Starostwie Powiatowym w Przemyślu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 

z którym może się Pani/Pan  kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a


Sposoby kontaktu: 

1.adres korespondencyjny Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl 

2. e-mail: inspektor_rodo@powiat.przemysl.pl 

3. tel/fax: 016 678 60 79 

 

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wynikający z zapisów ustawy z dnia 

14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz  Rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). 

  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, w 

określonych szczególnych sytuacjach prawo do sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania na podstawie 

wyrażonej zgody, w określonych przypadkach, prawo do usunięcia danych osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych , jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza 

przepisy unijnego rozporządzenia RODO.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Brak podania danych 

osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane  innym  organom administracji 

rządowej lub samorządowej tylko na podstawie przepisów prawa. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być  przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  Pani/Pana dane 

osobowe nie będą profilowane.  

 
x
  - niepotrzebne skreślić 

 

 

Termin ocechowania  ustalę osobiście lub telefonicznie, co najmniej trzy dni przed 

wycinką drzew. Brak kontaktu w terminie 60 dni od złożenia zgłoszenia wniosku, będzie 

oznaczało moją rezygnację z zamiaru pozyskania drewna 

 

 

 

 

………………………………….                         ………………………………………………. 
 (miejscowość, data)      czytelny podpis (-y)   wnioskodawcy (-ców) 


