
.................................................                   .....................  dnia...........................

(imię i nazwisko zgłaszającego)  (miejscowość)

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

…………………………....………………………….

      (adres zamieszkania)

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

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

ZGŁOSZENIE 
 DREWNA DO CECHOWANIA

Zgodnie  z  art.  14  a  ust.  2  i  3  ustawy  z  dnia  28  września  1991  r.  o  lasach
oraz  § 3 ust.  2  rozporządzenia  Ministra Ochrony Środowiska,  Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna,
wzorów  urządzeń  do  cechowania  zasad  ich  stosowania  oraz  wzoru  dokumentu
stwierdzającego legalność pozyskania drewna  

z g ł a s z a m 

do cechowania drewno pozyskane w lesie  niestanowiącym własności  Skarbu Państwa,
położonym  w  obrębie  ewidencyjnym………………………................................,  w  mieście
Płocku - wchodzącym w skład działki:

 
- numer ewidencyjny ..........................- o pow.1) ...................................... ha,
-    numer ewidencyjny ..........................- o pow. ...................................... ha,
-    numer ewidencyjny ..........................- o pow. ...................................... ha,
-    numer ewidencyjny ..........................- o pow. ...................................... ha.

Drewno pozyskałem zgodnie z2):

1) uproszczonym planem urządzenia lasu,
2) ostateczną decyzją administracyjną Prezydenta Miasta Płocka  z 
dnia ..........................      znak:  …………………..

Jednocześnie proszę o wydanie dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania
drewna.   

Za zgłoszenie drewna do cechowania oraz za wydanie dokumentu stwierdzającego
legalność pozyskania drewna nie jest wymagana opłata skarbowa.

1) wpisać powierzchnię lasu wchodzącego w skład danej działki
2) właściwe zaznaczyć 

........................................................
                                                               (podpis zgłaszającego)          
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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 ocechowania drewna 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 przez 10 lat, kategoria archiwalna BE10
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.
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