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Zakopane, dnia …………………………… 

 

Starosta Tatrzański 
 

Wniosek o dofinansowanie 
 

ze środków budżetu Powiatu Tatrzańskiego zakupu sadzonek w ramach przebudowy 

drzewostanu – ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej – w lasach na terenie 

powiatu tatrzańskiego należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. 

Dane wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko / Nazwa wspólnoty gruntowej 

……………………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………...…………… 

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………. 

Wnioskuję o przyznanie sadzonek* w ilości** ………….. na przebudowę drzewostanu na 

działce leśnej nr ewid. …………………………..będącej w moim posiadaniu położonej 

w …………………………...gmina ……………………………………... 

Oświadczenie 

Pouczony na podstawie art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny 

(Dz. U. z 2018 r. poz 1444 z późn. zm.)  

Oświadczam, 

Że działka(i) na której będą posadzone sadzonki stanowi(ą) moją własność, a w przypadku 

współwłasności wykonywanie prac leśnych będzie się odbywało za wiedzą i zgodą wszystkich 

współwłaścicieli nieruchomości. 

……………………………………………………………………………… 

.                                                                Podpis           

 

* - buk 

** - ilość sadzonek od 50 szt. do 200 szt. 

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej 

administratora danych osobowych, w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych 

oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

………………………………………….. 
podpis osoby składającej oświadczenie 
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Klauzula informacyjna administratora danych osobowych 

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Powiat Tatrzański, adres: 34-500 Zakopane 

ul. Chramcówki 15, kontakt: email sekretariat@tatry.pl, tel. 18 20 23 914. 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych urzędu jest możliwy poprzez adres e-mailowy: 

iod@powiat.tatry.pl, telefon: 18 20 23 961. 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiat Tatrzański jest realizacja 

obowiązków powiatu określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, oraz niezbędnych dla wypełnienia 

prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych przy 

zapewnieniu należytego bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym dane te są 

przetwarzane na podstawie: 

• 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy 

• 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

• 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (zwiększenie 

bezpieczeństwa przetwarzanych danych w serwerowniach oraz archiwach, zapewnienie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie) 

• 9 ust. 1 lit. g rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z przepisów prawa: 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) 

Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1219 z późn. zm.) 

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:  

• Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, podmiotom serwisujących nasze 

systemy teleinformatyczne, 

• Organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

Dane osobowe nie są udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

Okres przechowywania Państwa danych osobowe wynika z przepisów prawa na podstawie 

których dane przetwarzamy. 

Mają Państwo prawo do: 

• żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych. 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek na dzienniku podawczym urzędu. 

Zakres praw, z których mogą Państwo skorzystać wynika z przepisów prawa. 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji 

zadań, wynikające z przepisu prawa. 

Urząd nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
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