
 

ZASTRZEŻENIA I WNIOSKI WŁAŚCICIELI DO PROJEKTÓW 

UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW 

wypełnia właściciel: 

IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI: …………………………………………………....... 

ADRES ZAMIESZKANIA: ………………………………………………………………..………...... 

TELEFON KONTAKTOWY: ……………………………………………………………..…………… 

NAZWA OBRĘBU EWIDENCYJNEGO (NAZWA WSI): …………………………………..……… 

NR DZIAŁKI (DZIAŁEK): ………………………………………………………………………..……. 

ADRES LEŚNY (NAZWA WYDZIELENIA np. 02-p): ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

TREŚĆ UWAGI (opisać szczegółowo, czy uwaga dotyczy np. błędnej lokalizacji drzewostanu, 

powierzchni, składu gatunkowego, wieku itp.):  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uwaga!  

Wykonawca planu bazuje na danych ewidencyjnych, pozyskanych z zasobów starostwa powiatowego. 

Wykonawca nie ma możliwości ich modyfikacji. Dane te są aktualne na dzień ich otrzymania przez wykonawcę. 

Uwagi dotyczące błędów lub nieaktualności danych ewidencyjnych (błędne imię, nazwisko, nieaktualny adres, 

zmiana własności działki, klasyfikacja użytków gruntowych, niezgodność ewidencji z przeznaczeniem działki w 

planie (studium) zagospodarowania przestrzennego) nie mogą być rozpatrywane przez wykonawcę planu 

urządzenia lasów.    

        

 ………………………..……………..   

PODPIS WŁAŚCICIELA 

wypełnia pracownik gminy: 

nazwa gminy:………………………………….              Lp. ………………………………………... 

data złożenia wniosku: ……………………….  podpis: ……………………………………. 



 

Klauzula informacyjna 

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

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej ,,RODO” 

oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) i zrozumiałem(am), że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Starosta Lubaczowski z siedzibą w 

Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów. 

2. Z administratorem danych osobowych mogę się kontaktować poprzez adres mailowy: 

starostwo@lubaczow.powiat.pl lub pisemnie na adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów. 

3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres mailowy: 

justyna@ciechanowski.net.pl, pisemnie na adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów. 

4. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c) RODO), wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust. 1 e) RODO), realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 b) 

RODO). 

5. Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące 

usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wydania decyzji uznającej lub nie uznającej 

wnioski i zastrzeżenia do projektu uproszczonego planu urządzania lasu. Ponadto, moje 

dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany przepisami prawa, zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją 

archiwalną oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. 

7. Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w złożonych 

wnioskach i zastrzeżeniach do projektu uproszczonego planu urządzania lasu, wynika z 

obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych może być np. odmowa przyjęcia wniosku. 

10. Moja dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

11. Moje dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

……………………………. 

                                                                                                                        (data i podpis) 

 

 

 


