
…………………………………………. . ……………….dnia ………….....................
(nazwisko i imię lub nazwa 
wnioskodawcy
  - właściciela/współwłaściciela)

……………………………………………
            (adres zamieszkania
      lub siedziby wnioskodawcy-
      właściciela/współwłaściciela)

……………………………………………
                   (telefon)

reprezentowany przez pełnomocnika

…………………………………………….
    (imię i nazwisko pełnomocnika)
            (adres zamieszkania)

……………………………………………
                   (telefon)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
WNIOSEK

O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

Na  podstawie   art.  37a  ust.  1  pkt  3  ustawy  z  dnia  28  września  1991  r.  

o lasach proszę o wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu wchodzącego

w skład działki/łek nr ewid.:……………………………………………………………….

położonej/ych w obrębie ewidencyjnym……….………………,w  mieście  Płocku

uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania w zakresie gospodarki

leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

1.  Jestem  właścicielem  /  współwłaścicielem  ww.  gruntu  –  nr  Księgi  wieczystej

……………………………………. Wnioskowane zaświadczenie jest mi niezbędne w celu przedłożenia  

do aktu notarialnego. 

2.  Nie  jestem  właścicielem.  Wnioskowane  zaświadczenie  jest  mi  niezbędne

do................................................................................... w związku (wykazanie interesu

do pozyskania zaświadczenia)3)

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

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

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

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

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

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



Do wniosku załączam:
 Dowód  uiszczenia  opłaty  skarbowej  od  wydania  zaświadczenia  w  wysokości  

17  zł  1),  należnej  na  podstawie  pkt  21  części  II  załącznika  do  ustawy  z  dnia  
16  listopada  2006  r.  o  opłacie  skarbowej  (Dz.U.2020.1546  t.j.)  –  
z  dopiskiem  „Opłata  skarbowa  od  wydania  zaświadczenia-  imię  i  nazwisko
Wnioskodawcy,  numer  ewidencyjny  działki”  na  rachunek  bankowy:  Bank  PKO
BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

 Pełnomocnictwo2) do  działania  w  imieniu  strony,  udzielone  osobie  fizycznej
oznaczonej  imieniem, nazwiskiem i  adresem zamieszkania,  posiadającej zdolność do
czynności prawnych;

 inne dokumenty - wymienić:
……………………………………………………………………………………………...……….……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………..………….……………………………………………………………….....………………
 

                                                                            /podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika/

Forma przekazania informacji:*
□ przesłanie informacji pocztą
□ odbiór osobisty

1) od  opłaty  skarbowej  zwolnione  są,  m.in.:  jednostki  budżetowe,  jednostki  samorządu
terytorialnego,  organizacje  pożytku  publicznego  (art.  7  pkt  2,  3  i  4  ustawy  o  opłacie
skarbowej)
2) należy załączyć oryginał lub urzędowo bądź notarialnie poświadczony odpis dokumentu,
3) wskazanie uzasadnienia lub przepisu prawa uprawniającego dany podmiot do wystąpienia z
określonym żądaniem w stosunku do organu administracji publicznej. 

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
9  ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych "RODO" informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina - Miasto Płock, 09-400 Płock, ul. Stary 
Rynek 1,
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych – iod@plock.eu,
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 28 września o lasach (Dz. U. 2020.1463 t.j.)
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, 
5. dane osobowe przechowywane będą bezterminowo, kategoria archiwalna A;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania 
lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych 
osobowych;,
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych;
8.  podanie  danych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  może  skutkować
odmową wydania zaświadczenia.


