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

Załącznik nr 1

(Nazwisko i imię)
.................................................
(adres zamieszkania)
…………………………………..
(tel. kontaktowy *)

WNIOSEK
o ocechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania
drewna
na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
Dz.U. 2017 poz. 788 z późn. zm.
Oświadczam, iż jestem właścicielem/współwłaścicielem** działki(ach) leśnej(ych) o nr.:
……................................, położonej w .........................................
Proszę o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności drewna:
Gatunek drzew:

Ilość sztuk:

…………………………………………..

.………………………..

…………………………………………..

....……………………..

……………………………………………….

……………………………

Nadleśnictwo nie ponosi konsekwencji prawnych z tytułu błędnego wskazania na gruncie
działki lub jej granic oraz nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne spory
wynikające z naruszenia praw własności lub innych należności majątkowych.
Jednocześnie, świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§1 Kodeksu
karnego, który stanowi, że ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”,
oświadczam, że las którego dotyczy niniejszy wniosek jest:
• moją własnością, a realizowane prawo pozyskania drewna nie jest w żaden sposób
ograniczone prawami osób trzecich*
• stanowi współwłasność, a pozostali współwłaściciele zostali przeze mnie powiadomieni
o zamiarze wyrębu i wyrażają na nie zgodę*.
Do wniosku dołączam zgodę podpisaną przez wszystkich współwłaścicieli wraz z ich
aktualnymi adresami zamieszkania.
………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………
(podpis)

Zawiadomienie otrzymałem dnia………………….,podpis osoby przyjmującej:………………….
Wpisano do rejestru świadectw nr………………………………………………..
* Podanie numeru telefonu jest dobrowolne w celu nawiązania kontaktu z interesantem.
** niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z CECHOWANIEM DREWNA I PRODUKTÓW ORAZ
WYDANIE ŚWIADECTWA LEGALNOŚCI POZYSKANIA DREWNA
Wypełniając obowiązek prawny, uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 osobowych), Nadleśnictwo
Kolbuszowa informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Kolbuszowa z siedzibą
w
Świerczowie
138,
36-100
Kolbuszowa;
rodo.kolbuszowa@krosno.lasy.gov.pl,
tel.: 17 581-21-20, reprezentowane przez Nadleśniczego.
2. Pani/Pana dane osobowe (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe), przetwarzane są w celu
cechowania drewna lub produktów niedrzewnych, a szczególności:
· zapobiegania nielegalnemu wprowadzaniu drewna do obrotu
· realizacji zadań ustawowych Nadleśnictwa
· ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
· tworzenia zestawień, analiz, statystyk dla wewnętrznych potrzeb Nadleśnictwa
Oznacza to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi, a szczególności Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r.
poz. 788, z 2018 r. poz. 650, 651.) oraz Statutu PGL LP (akty prawne udostępnione do informacji
publicznej
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
Lasów
Państwowych
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/prawo_i_organizacja).
3. Dla realizacji w/w celów Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie powierzenia w
Systemie Informatycznym Lasów Państwowych (SILP), którego administratorem jest Zakład
Informatyki Lasów Państwowych, Sękocin Stary 21C, ulica Leśników, 05-090 Raszyn;
biuro@zilp.lasy.gov.pl. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli
będzie to konieczne w celu realizacji przepisów prawa oraz innym odbiorcom danych, w tym:
innym jednostkom organizacyjnym LP, kancelariom prawnym, firmom doradczym, biegłym
rewidentom, podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji związanej
z realizacją przepisów prawa, oraz innym instytucjom upoważnionym z mocy obowiązującego
powszechnie prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji, zgodnie z
Jednolitym rzeczowym wykazem akt dla PGL LP oraz innymi przepisami prawa powszednie
obowiązującego.
5. W trybie art. 15-21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych posiada Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile inne przepisy
prawa powszechnie stosowanego nie stanowią inaczej;
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne,
jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować
niewykonaniem umowy.
8. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Nadleśnictwo Kolbuszowa
Administrator Danych Osobowych

