
 

 Poznań, dn. ………………………..….. 
(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy, pełnomocnika)  

  
(adres) Zakład Lasów Poznańskich 

 ul. Ku Dębinie 2 

 61-492 Poznań 

(nr telefonu)  

WNIOSEK 

O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 
Proszę o wydanie zaświadczenia, że działka(i) geodezyjna(e):  

Lp. Nr 

działki 

 

Nr 

arkusza 
Obręb (nazwa, nr) Ulica Nr Księgi wieczystej 

1.      

2.      

3.      

4.      

nie jest(są) objęta(e) uproszczonym planem urządzenia lasu bądź decyzją Prezydenta Miasta Poznania określającą zadania  

z zakresu gospodarki leśnej, wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o których mowa w art. 37a ust. 3 w zw. z art. 19 ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 672 ze zm.). 

........................................................................... 
podpis wnioskodawcy 

Znane są mi konsekwencje wynikające art. 272 Kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 ze zm.).  
(Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzanie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do 

wystawiania dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3). 

Sposób odbioru zaświadczenia (zaznaczyć właściwe): 

…………………………………………………… □ odbiór osobisty  □ korespondencyjnie 

Potwierdzenie odbioru (data, podpis przy odbiorze) 
 
Do wniosku należy załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia, przy czym 

jednostki budżetowe i  samorządu terytorialnego są zwolnione z opłaty. 
Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.  Dz. U. z 2022 r., poz., 2142 ze zm.).  

Nr rachunku Urzędu Miasta Poznań Wydziału Finansowego, na który należy wpłacić opłatę skarbową:  

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. Tytuł wpłaty: zaświadczenie – (nr działki). 

 
Szanowna Pani/Szanowny Panie 

Zgodnie z art. 13 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 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.1781 ze zm.) 

informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Lasów Poznańskich, ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań; 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ciążących na Zakładzie Lasów 

Poznańskich obowiązków wynikających z  Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.); 
3) dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa; 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.); 
5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

6) podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji zadań przez Zakład Lasów Poznańskich związanych ze 
złożonym przez Panią/Pana wnioskiem; 

7)     decyzje nie będą podejmowane, w oparciu o Pani/Pana dane, w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą profilowane. 


