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Zawiadomienie  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 

uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, 

należących do osób fizycznych ,  dla obrębów ewidencyjnych Gminy Radziejowice 

 

                 Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

788 ze zm.) Wójt Gminy Radziejowice  zawiadamia , że w siedzibie Urzędu Gminy w Radziejowicach  

ul. Kubickiego 10  , 96-325 Radziejowice w pok. nr. 8 w godzinach  9.00-14.00  w terminie  

 

od  10.09.2018 r.  do 08.11.2018 r. 

 

wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu 

dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych , dla obrębów 

ewidencyjnych Gminy Radziejowice . 

 

Ponadto informuję iż w tutejszym Urzędzie Gminy dyżur konsultacyjny pełnił będzie autor projektów 

planów urządzania lasów przedstawiciel  Agencji Cezar , Pracownia Urządzania Lasu ul. Boczna 28 ,05-300 

Mińsk Mazowiecki  w dniach : 

24 września 2018 roku  

  15 października 2018 roku 

29 października 2018roku   

        w godz. 10.00-15.00 
 

W myśl  art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w terminie 30 dni od daty wyłożenia 

projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia 

i wnioski w sprawie planu do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie Wydział Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska  ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów  nr tel.(46)855-22-19 wew. 29. 

Starosta Żyrardowski wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków .Wnioski  

należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu , 

oznaczenia nieruchomości , której pismo dotyczy.  

W/w plany obowiązywać będą od 01.01.2019 r. do 31.12.2028r.i  będą podstawą do naliczenia podatku 

leśnego . 

Mapy do uproszczonych  planów urządzania lasów  w wersji elektronicznej dostępne są po kliknięciu w link 

http://bip.radziejowice.pl/cms/12009/uproszczny_plan_urzadzenia_lasu 

 

 

http://bip.radziejowice.pl/cms/12009/uproszczny_plan_urzadzenia_lasu


INFORMACJA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W Urzędzie Gminy Radziejowice 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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 rozporządzenieo ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie 

„RODO”, iż: 

I. ADMINISTRATOR DANYCH. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy będący kierownikiem  Urzędu Gminy Radziejowice z siedzibą władz przy ul. 

Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice, tel. +48 46 857-71-71, faks +48 46 857-71-20,  

e-mail:urzad@radziejowice.pl  
 

II.  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych 
osobowych, w następujący sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@radziejowice.pl 

2) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Urzędowi Gminy Radziejowice określonych 

przepisami prawa,w szczególności w  art. 7-9 ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących Urzędowi uprawnień, bądź 

spełnienia przez Urząd obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie 

przed zawarciem umowy. 

3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

określonym celu i zakresie. 

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie 

wskazanym przepisami prawa. 

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który 

wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią 

inaczej. 

 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH. 
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest 

kwestionowana, 

5) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto, 

posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 

 

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY. 

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej 

wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. 
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: 

1) ustawowym, 

2) umownym, 

3) warunkiem zawarcia umowy, 

      do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. 

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, 

co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 

3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. 

4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej 

umowy. 

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

 


