……………………………………………………….

Ostrowiec Św., dn. ……………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………………………….
(adres zamieszkania)

……………………………………………………….
……………………………………………………….
(nr telefonu)

Starosta Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37
27400 Ostrowiec Świętokrzyski

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 788
z późn. zm.) zwracam się do Starosty Ostrowieckiego o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, czy grunty
znajdujące się na działkach:
nr ewidencyjny działki, miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
objęte są ustaleniami obowiązującego uproszczonego planu urządzenia lasów dla gminy ………………………………...........
lub czy wydana została decyzja Starosty Ostrowieckiego na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej
na podstawie inwentaryzacji stanu lasów dla przedmiotowych działek.
Zaświadczenie jest mi potrzebne w celu przedłożenia ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zaświadczenie odbiorę osobiście* / proszę przesłać na wskazany powyżej adres*.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z obowiązującymi przepisami art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2
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, w skrócie RODO.

………………………………………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

*(niepotrzebne skreślić)

Do wniosku należy załączyć:
1.

2.
3.

potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej na podstawie cz. II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.) w kwocie 17 zł za wydanie zaświadczenia. Płatna w kasie
Urzędu Miasta Ostrowiec Św., ul. Głogowskiego 3/5 lub na konto bankowe nr: 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107, bank PKO BP
S.A. tytułem: „Opłata skarbowa za zaświadczenie na podst. uproszczonego planu”,
oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wnioskodawcy ,
potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł (w przypadku działania przez pełnomocnika),
płatna j.w.

