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                            Adres ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków 
                             sekretariat: tel.  12 20 10 240;  
                             email: sekretariat@zzm.krakow.pl 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA, CZY NIERUCHOMOŚĆ JEST OBJĘTA UPROSZCZONYM PLANEM 
URZĄDZENIA LASU LUB DECYZJĄ STAROSTY WYDANĄ NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI STANU LASÓW 

 

 

WNIOSKODAWCA: 

Imię i nazwisko: ....................………………………………………………………………………………..…………………………....................................................... 

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

Adres: ....................………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………...... 

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

telefon(y) . ................................................................................................................................................................................................................................        

e-mail: ....................................................................................................................................................................................................................................... 

Na podstawie Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 6 z późn. zm), zwracam się  
z prośbą o wydanie zaświadczenia, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją 
Starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów: 
 

Jednostka ewidencyjna: Krowodrza/ Nowa Huta/ Podgórze/ Śródmieście (niepotrzebne skreślić) 

Obręb:...................................................................................................................................................................................................................................... 

Nr działki:……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

Zgodnie z art.1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) 
wydanie zaświadczenia objęte jest opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Opłatę należy wnieść  na konto:  
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia 
dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasach Urzędu Miasta Krakowa. Tytuł 
przelewu: „Opłata skarbowa za zaświadczenie o objęciu działki/ek o numerze/ach…… obręb….. jedn.ew..... opracowaniem 
UPUL lub decyzją o której mowa w art. 19 ust 3 ustawy o lasach”. 
 

□ Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych  
w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie. 
          

Załączniki: 

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł  
- pełnomocnictwo właściciela gruntu z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa do sprawy w wysokości 17 zł 
(jeżeli wnioskodawcą lub odbiorcą zaświadczenia jest inna osoba). 
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. W przypadku wnoszenia opłaty za zaświadczenie lub 

pełnomocnictwo w formie internetowego przelewu bankowego w pozycji tytuł operacji należy wskazać rodzaj zaświadczenia 

oraz zidentyfikować nieruchomość objętą wnioskiem o wydanie zaświadczenia. 

 

 Forma przekazania informacji:* 

▪  przesłanie informacji pocztą 

▪  przesłanie informacji z podpisem elektronicznym 

▪  odbiór osobisty 

 
 
 
 
..................................................... 

(data) 
...................................................... 

(podpis wnioskodawcy) 
 
Uwaga: *właściwe pole należy zakreślić 



 
 
 
 

 
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków  informuje, że jest administratorem, 

czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe. Dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony Danych: Monika Warchoł,  adres e-mail: iod@zzm.krakow.pl 

 

Informujemy, że: 
1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także –  

w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Państwa danych. 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach oraz rozporządzenia ministra kultury i 

dziedzictwa narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania 

dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania 

dokumentacji niearchiwalnej, w tym zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2018 z dnia 8 marca 2018 r. z późn. zm. 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 

3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z 28 września 1991 r. o 

lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 6), art.1 pkt. 1  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  

o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000). 

5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne na potrzeby wydania zaświadczenia.  

6. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania ww. zaświadczenia. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników ZZM, merytorycznie odpowiedzialnych za 

prowadzenie zadań realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz bezpośrednich 

przełożonych tych osób. 

8. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych 

osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZZM przetwarzają dane osobowe 

dla których Administratorem jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. 

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. 

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 
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