
............................................................. 
                                                                                                                              miejscowość i data 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
           Ja .......................................................................................................................................................... 
                                       /Nazwisko i imię/ 

zam. ........................................................................................................., telefon(*1) ….................................. 
                            /dokładny adres/ 

jako właściciel / współwłaściciel (*2)  lasu położonego na terenie gminy…………………………………...…..…  
 

w obrębie geodezyjnym: .................................................................................................................................. 
 

na działkach o numerach geodez. ...................................................................................................................  
z a w i a d a m i a m  o zamiarze pozyskania w moim lesie zgodnie z zasadami gospodarki leśnej   
określonymi  w  ustawie  z   dnia  28 września 1991 r. o  lasach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 6  
ze zmianami) oraz w myśl rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń  
do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania 
drewna (Dz. U. Nr 36, poz. 201 ze zmianami) i proszę o oznakowanie drewna i wydanie świadectwa 
legalności pozyskania dla niżej wymienionych ilości drzew: 
 

1) gatunek drzewa..................................................... ilość .........................sztuk/m3 (*2) 
 
2) gatunek drzewa..................................................... ilość ......................... sztuk/m3 (*2) 
 
3) gatunek drzewa..................................................... ilość ......................... sztuk/m3 (*2) 
 

4) gatunek drzewa..................................................... ilość ......................... sztuk/m3 (*2) 
                                                                          

 Jednocześnie oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej, za fałszywe zeznania  
/art. 233 KK/, że wskazane na gruncie drzewa i las stanowią moją własność. 

 
                                                                       ........................................................................................... 
                                                                               czytelny podpis właściciela/współwłaścicieli (*2,3) 

 

*1  dane nieobowiązkowe 

*2 niepotrzebne skreślić 

*3 przy współwłasności należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli 

 

___________________________________________________________________________________ 

Opinia pracownika ds. leśnictwa: 

Zawiadomienie jest zgodne /niezgodne/ z uproszczonym planem urządzenia lasu wsi ……………………, 

decyzją Starosty Suwalskiego nr ……………………………………. z dnia ………………………………………  

Opis lasu / wiek, zadrzewienie, pow. …/ …………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………….……………………… 
Udzielono porady w zakresie pozyskania drewna, ochrony i hodowli lasu. 
Zalecono okorowanie pni drzew iglastych, uprzątnięcie resztek pozrębowych w terminie …………………  
Poinformowano o obowiązku  odnowienia lasu w terminie do …………………………… tj. w okresie do 5 lat 
od usunięcia drzewostanu. 
Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
                                                                                                                   ………………….………………… 
           /pieczęć i podpis/ 



 

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Starostwie  

Powiatowym w Suwałkach w związku z cechowaniem drewna pozyskanego w lesie 

 nie stanowiącym własności Skarbu Państwa 

Na podstawie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, ze zmianami) - dalej RODO - 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Suwalski z siedzibą w Suwałkach,  

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, e-mail: sekretariat@powiat.suwalski.pl, tel.: 875659203,  

fax: 875664718. 

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Starostwie 

Powiatowym w Suwałkach można kontaktować się z inspektorem ochrony danych -  

e-mail: iod@powiat.suwalski.pl lub pisemnie na adres siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach,  

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz ustawy  

z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 28 września 

1991 r. o lasach w celu realizacji zadań związanych z cechowaniem drewna pozyskanego w lesie  

nie stanowiącym własności Skarbu Państwa.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane innym organom i podmiotom 

wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 10 lat z możliwością przedłużenia tego 

okresu w wyniku dokonanej ekspertyzy (okres przechowywania dokumentacji), czyli okres wynikający  

z kategorii archiwalnej ustalony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  

oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz usunięcia 

po okresie przechowywania dokumentacji.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania 

swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych 

będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

10. Decyzje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

 

 

Zapoznałem się : 

                                                                                                                  

mailto:sekretariat@powiat.suwalski.pl
mailto:iod@powiat.suwalski.pl

