
Nowy Dwór Mazowiecki, dnia ………… 

 

….…………………………………………… 

                   (imię i nazwisko) 

 

………………………………………………. 

                         (adres) 

 

………………………………………………. 

                 (telefon kontaktowy) 

     

 

 

Starosta Nowodworski 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

ul. Paderewskiego 1B 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia czy działka/działki o nr ewid: 

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

położona/położone w obrębie geodezyjnym (numer lub nazwa miejscowości)…………………. 

………………………..gmina……………………..objęta/objęte są uproszczonym planem 

urządzenia lasu lub decyzją,  o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 

roku o lasach (Dz.U. z 2020r., poz.6 z późn. zm.).  

Niniejsze zaświadczenie jest mi potrzebne w celu przedłożenia u notariusza. 

 

 

 

 

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

                                                                                                  podpis 

 

 odbiór osobisty zaświadczenia 

 

 przesłanie zaświadczenia pocztą 

 

 
1/ Opłata skarbowa - 17,00 zł za wydanie zaświadczenia  

2/ Opłata skarbowa - 17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa   

 

(płatna na konto Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001 

 lub w punkcie banku spółdzielczego w budynku Starostwa  - parter) 
 

Informuję, iż: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowodworski z siedzibą w Starostwie Powiatowym 

w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 



• Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim jest Pani Beata 

Duch-Kosiorek, kontakt e-mail: iodo@nowodworski.pl. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu (cel i podstawa prawna ) w celu wydania zaświadczenia dot. 

objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją ustalającą zadania wydaną na 

podstawie inwentaryzacji stanu lasu – art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r.  ustawy o lasach ( Dz. U. z 

2018r. poz. 2129 z póź. zm.)  

• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy nadzoru i kontroli.  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat (kategoria BE10)  

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. 

• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa wydania zaświadczenia  

• Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 


