
*właściwe zaznaczyć  / niewłaściwe skreślić 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE 
DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

……………………………………………….. 
(nazwisko i imię / firma) 

……………………………………………….. 
(kod pocztowy / miejscowość)) 

 ul. …………………………………………… 
(adres) 

………………………………………………. 
(nr telefonu) 

 

 
 
 

Białystok, dn. ……………………… 
 

 

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
za pośrednictwem 

Departamentu Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Białymstoku 

ul. Bitwy Białostockiej 2/2, 15-103 Białystok 
 

 
WNIOSEK O WYDANIE ZA ŚWIADCZENIA O OBJ ĘCIU DZIAŁEK 

UPROSZCZONYM PLANEM URZ ĄDZANIA LASU 

Proszę o wydanie zaświadczenia czy działka/ki* oznaczona/e* geodezyjnie 

nr …………………………………………………….., obręb geodezyjny nr ……………………… 

położona/e* w Białymstoku przy ul. ………………………………………………...….…………... 

jest/są* objęta/te* uproszczonym planem urządzania lasu. 

Odbiór zaświadczenia nastąpi: 
□   poprzez pocztę na adres wskazany we wniosku* 
□   osobiście w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu* 

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie do dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 

 

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

Załączniki: 
□  Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia* 
□  Dowód wniesienia opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa* 
 

Zgodnie z art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 
ze zm.) wydanie zaświadczenia objęte jest opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 
należy dołączyć do wniosku. Opłaty skarbowej można dokonać : 
a) przelewem lub przekazem na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku Pekao S.A. 

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132; 
b) posługując się kartą płatniczą, w jednostkach Urzędu Miejskiego w Białymstoku wyposażonych w terminal 

płatniczy (np. w Departamencie Ochrony Środowiska).  

W przypadku odbioru osobistego, o wydaniu zaświadczenia poinformujemy Państwa telefonicznie. 

Uwaga! Podmiotem właściwym do wydania zaświadczenia czy dla działki została wydana decyzja na podstawie 
art. 19 ust. 3 ustawy o lasach jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Dojlidy (Białystok, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 75), 
zgodnie z zawartym na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 5 ust. 3 ustawy o lasach, 
18 grudnia 2000 r. porozumieniem, pomiędzy Prezydentem Miasta Białegostoku, a Nadleśniczym Nadleśnictwa 
Dojlidy w Białymstoku. 



*właściwe zaznaczyć  / niewłaściwe skreślić 

 

Klauzula informacyjna 

 

Realizując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 
(tzw. „RODO”) uprzejmie informuje się, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, 
Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, 
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, e-mail: bbi@um.bialystok.pl, tel. 85 879 79 79.  

1) Dane są zbierane w celu przeprowadzenia postępowania w związku z wnioskiem 
o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzania lasu  
na podstawie następujących przepisów: 

• ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, 

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

• ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
2) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. 
3)  Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 12 lat. 
4)  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
5) Podanie dodatkowej danej zawartej w formularzu dotyczącej numeru telefonu jest 

dobrowolne i ma na celu usprawnienie procesu obsługi interesanta. 

 
 
 


