
.........................................................             …………………….. dnia .......................

        (mię i nazwisko wnioskodawcy)   (miejscowość)

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

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

           (adres zamieszkania)

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

                    (nr tel                                                            (nr telefonu)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

WNIOSEK
O PRZYZNANIE DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA

   NA POKRYCIE KOSZTÓW ZALESIENIA GRUNTÓW

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach proszę o przyznanie
dotacji  z  budżetu  państwa  w  wysokości  ………………..  zł  na  całkowite/częściowe*  pokrycie
kosztów zalesienia niżej wymienionych gruntów rolnych położonych w mieście Płocku:

- nr ewidencyjny działki ...…..………………………………………………….

- powierzchnia działki (ha) ..……………………………………………….…...

- powierzchnia gruntu rolnego wnioskowanego do zalesienia (ha)……………..

- klasa bonitacyjna gruntu rolnego wnioskowanego do zalesienia ……………..

- przewidywany termin rozpoczęcia zalesienia ...………………………………

- przewidywany termin zakończenia zalesienia ..………………………………

Wniosek swój uzasadniam..............................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Do wniosku załączam: 

1. Tytuł władania nieruchomością (numer Księgi wieczystej, inne):
…………………………………………………………………………………

2. Upoważnienie/pełnomocnictwo* do działania w imieniu strony, udzielone osobie fizycznej
posiadającej zdolności do czynności prawnych.

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wydania decyzji w wysokości  10 zł, należnej na
podstawie  pkt  53 części  I  załącznika  do ustawy z  dnia  16 listopada 2006 r.  o  opłacie
skarbowej   -  z  dopiskiem  „Opłata  skarbowa  od  wydania  decyzji” na  rachunek
bankowy:

Gmina Miasto Płock

13 1020 3974 0000 5502 0177 7929



4. Dowód  uiszczenia  opłaty  skarbowej  od  złożenia  dokumentu  stwierdzającego  udzielenie
pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, należnej na podstawie części IV załącznika do ustawy z
dnia  16  listopada  2006  r.  o  opłacie  skarbowej  -  z  dopiskiem  „Opłata  skarbowa od
pełnomocnictwa” na rachunek bankowy:

Gmina Miasto Płock

13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

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

*Niewłaściwe skreślić
** Należy załączyć oryginał lub urzędowo bądź notarialnie poświadczony odpis dokumentu.

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 decyzji  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 decyzji.
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