
WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI  
 
 

Gryfino, dnia ……..………. …………. 
……………………………….. 
 
………………………………..  
          (Dane wnioskodawcy)  
 
……………………………..... 
      (telefon kontaktowy - dobrowolnie) 

Starostwo Powiatowe w Gryfinie 
Wydział Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Leśnictwa 

           
        

WNIOSEK 
o wydanie zaświadczenia 

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.), wnoszę o wydanie zaświadczenia z którego 

wynika, że działka/i  nr:………………………………………………………………………………………… 

z obrębu ewidencyjnego…………………………………………………………………………………….. 
w gminie……………………………………………………………………………………………………….. 

nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określająca zadania z zakresu gospodarki 

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

Uzasadnienie 
Zaświadczenie wydaje się, jeżeli  osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny                     
celem przedłożenia w kancelarii notarialnej. Z tych też powodów wniosek jest zasadny.   

 

………………………………. 
        (Podpis wnioskodawcy) 

Załącznik: 
Dowód zapłaty opłaty skarbowej. 
 
Stawka opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł [podstawa prawna: załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) – Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, część II – Wydanie 
zaświadczenia, ust. 21]  
Opłatę skarbową w ww. kwocie należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Gryfino Nr: 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308. 

      
Klauzula informacyjna. 
Administratorem danych osobowych Petentów jest Starosta Gryfiński. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie                           
z obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania usługi oraz przez okres wynikający z odrębnych przepisów 
prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich niepodanie może uniemożliwić poprawne wykonanie 
usługi. Petentowi przysługuję prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Petent ma 
prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do 
organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. W celu realizacji przysługujących Petentowi praw powinien 
się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Petent wyraża zgodę na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego           
w Gryfinie informacji o statusie usługi dostępnymi kanałami komunikacji telefonicznej i elektronicznej. 
                                                                                       

 
 
………….............................................................................. 
    (potwierdzenie zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej) 
 
 


