…...........................................................
(data i miejsce złożenia wniosku)

…...........................................................
(Wnioskodawca/y)

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

…...........................................................
(Telefon)

Prezydent Miasta Chełm

Wniosek
Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 września
1991 roku o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6) proszę o wydanie zaświadczenia czy działka
nr ewidencyjny ….……….... obręb ….... położona przy ulicy …..........................................
w Chełmie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub czy dla powyższej nieruchomości
została wydana decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej.
Zaświadczenie jest niezbędne, celem przedłożenia notariuszowi.

…...............................................
(Podpis Wnioskodawcy)

Załącznik:
Dowód uiszczonej opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
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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, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą:
22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel.82 565 20 70.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1
lit. c RODO i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach w celu wydania zaświadczenia stwierdzającego,
że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu oraz nie została wydana
decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej
Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest wykonanie zadania
realizowanego w zakresie wydania zaświadczenia.
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie to: 22-100 Chełm,
ul. Lubelska 63, pok. 9, adres e-mail: waldemar.korcz@umchelm.pl, tel. 82 565 26 06.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres lat 10 (kat. BE-10).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia
zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz brak podania danych
osobowych będzie skutkował brakiem możliwości załatwienia zgłoszonej sprawy.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie instytucjom
i organom do tego uprawnionym.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą
profilowane.
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