
 
...........................................................   Ropczyce, …................................ 
      (imię i nazwisko) 

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

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

        
 
Starostwo Powiatowe                         
w Ropczycach 

       Wydział Ochrony Środowiska 
       ul. Konopnickiej 5 
       39-100 Ropczyce 
 
 
 
 Proszę o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że działka/ki nr ewid 

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

położona/ne w miejscowości …........................................................ figuruje/ą/ nie figuruje/ą*  

w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu ani nie jest objęta/ nie są objęte decyzją, o której 

mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tj. Dz. U. z  2021 poz.1275)  

w związku z ustawą z dnia 13.04.2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz. U. z  2016r., poz.586). 

Niniejsze zaświadczenie jest mi niezbędne do celów notarialnych. 

 

        …..................................................... 
          ( Podpis) 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych 
osobowych w postaci: imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania przez Starostę Powiatu 
Ropczycko-Sędziszowskiego z siedzibą w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39 – 100 Ropczyce dla 
potrzeb niezbędnych do uzyskania zaświadczenia. 
 Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o przysługującym mi 
prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich 
przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną. 
 

……………………….………………….…………… 
 

Data, miejscowość i podpis * 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 
Na podstawie załącznika ( część II ust. 21) ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 
1923) do wniosku należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu 
Miejskiego w Ropczycach, w kasie Starostwa Powiatowego w Ropczycach lub przelewem na konto o nr: 51 9171 0004 
0000 8136 2000 0610. 

 
 

WOŚ-ZW.6164.           .2022                         

/Wypełnia Urząd/ 



 
POUCZENIE 

 
Stosownie do art. 270 § 1, 2, 2a, 3 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2019 r. poz 1950 z późn. zm.) kto, w celu 
użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej 
karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego 
szkodę albo takiego dokumentu używa. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kto czyni przygotowania do przestępstwa 
określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych- RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 , s.1) informujemy, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego                 
z siedzibą w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39 – 100 Ropczyce; 
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Dorota Siorek, kontakt: e-mail rodo@spropczyce.pl, w siedzibie, 
pod adresem: Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39 – 100 Ropczyce; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:  
- art.6 ust.1 lit. a – udzielonej zgody, 
- art.6 ust.1 lit. c – ustawy o lasach, 
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj.: wydanie 
zaświadczenia ; 
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych 
umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starosta Powiatu Ropczycko – 
Sędziszowskiego; 
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa; 
7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania (w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych1; 
8) w przypadku gdy, przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 
osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
- ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji                       
o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym Pani/ Pana danych osobowych ; 
10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy, przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych może być brak możliwości uzyskania 
zaświadczenia 
11) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 
 
Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki 
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 
podstawie zgody wyrażonej przez ta osobę; 
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
 


