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imię i nazwisko właściciela* / współwłaściciela* lasu

NADLEŚNICTWO KAŃCZUGA
adres zamieszkania

ul. Węgierska 32
37-220 Kańczuga

numer telefonu

ZAWIADOMIENIE
o wycince drzew w lesie
Jako właściciel*/ współwłaściciel* lasu położonego na terenie gminy
w miejscowości

,

, na działce (działkach) numer
, o łącznej powierzchni leśnej

ha ,

zawiadamiam o wycince drzew w celu ich ocechowania i wydania dokumentu stwierdzającego
legalność pozyskania drewna.

Wycinkę niżej wyszczególnionych drzew zamierzam wykonać do dnia
Gatunek drzewa

Ilość sztuk

Gatunek drzewa

r.:
Ilość sztuk

Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za
fałszywe podanie tytułu własności określonego na wstępie niniejszego zawiadomienia.
Oświadczam, że wskazane drzewa i las stanowią moją własność, a także znany mi jest przebieg
granic działki (działek).
W przypadku współwłasności załączam pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli lasu.
Termin ocechowania drewna ustalę osobiście lub telefonicznie. Brak kontaktu w terminie 60 dni
od złożenia zawiadomienia będzie oznaczało moją rezygnację z wykonania wycinki drzew.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
(RODO), informujemy że:
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Kańczuga
z siedzibą w Kańczudze, ul. Węgierska 32, kod pocztowy 37-232, tel. 16 6402560.
Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c,
e RODO i w celu ocechowania drewna i wystawienia świadectwa legalności pozyskania drewna
zgodnie z art. 14a, ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2017r.
poz. 788).
W nadleśnictwie Kańczuga została wyznaczona komórka organizacyjna, której przypisano zadania
związane z ochroną danych osobowych. Kontakt: Nadleśnictwa Kańczuga z siedzibą w Kańczudze,
ul. Węgierska 32, kod pocztowy 37-232, tel. 16 6402560, wewn. 131.

- I

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz.U.Nr 14, poz. 67)
Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, w
określonych szczególnych sytuacjach prawo do sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania na
podstawie wyrażonej zgody, w określonych przypadkach, prawo do usunięcia danych osobowych.
Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli Pani / Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych
osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z przepisów
prawa. Informujemy, że Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym organom
administracji rządowej lub samorządowej tylko na podstawie przepisów prawa.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani / Pana dane
osobowe nie będą profilowane.

miejscowość, data

czytelny podpis właściciela/współwłaściciela lasu

* niepotrzebne skreślić
Zawiadomienie składać co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do wycinki drzew w celu
sprawdzenia rozmiaru pozyskania drewna planowanego w uproszczonym planie urządzania lasu.
Jeżeli właściciel lasu pozyskuje drewno niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu
naraża się na odpowiedzialność za wykroczenia z art. 158 Kodeksu wykroczeń.

Adnotacje o przyjęciu zawiadomienia (data wpływu, znak sprawy):
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Informacje dodatkowe: ( między innymi rodzaj i rozmiar zabiegu określonego przez UPUL lub decyzję,
informacje o zdrowotności drzewostanu, inne)

Załącznik do zawiadomienia o wycince drzew w lesie
OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA LASU
w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew

Ja niżej podpisany(a) będąc współwłaścicielem lasu położonego w miejscowości
, na działkach o numerach
oświadczam, że wyrażam zgodę na dokonanie wyrębu drzew w wyżej wymienionym lesie
przez Pana/Panią
zamieszkałego(ą)
Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych.
Imię i nazwisko współwłaściciela

Adres zamieszkania

Czytelny podpis

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy że:
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Kańczuga
z siedzibą w Kańczudze, ul. Węgierska 32, kod pocztowy 37-232, tel. 16 6402560.
Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c, e RODO i w celu
ocechowania drewna i wystawienia świadectwa legalności pozyskania drewna zgodnie z art. 14a, ust. 3 ustawy z dnia 28
września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 788).
W nadleśnictwie Kańczuga została wyznaczona komórka organizacyjna, której przypisano zadania związane z ochroną
danych osobowych. Kontakt: Nadleśnictwa Kańczuga z siedzibą w Kańczudze, ul. Węgierska 32, kod pocztowy 37-232, tel.
16 6402560, wewn. 131.
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz.U.Nr 14, poz. 67)
Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, w określonych
szczególnych sytuacjach prawo do sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody, w określonych
przypadkach, prawo do usunięcia danych osobowych. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani / Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych
Pani / Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie
skutkował brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. Informujemy, że Pani / Pana dane osobowe
mogą zostać przekazane innym organom administracji rządowej lub samorządowej tylko na podstawie przepisów prawa.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani / Pana dane osobowe nie będą
profilowane.

