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ŚROW/008 

 

Wydanie 2 

z dn. 

20.11.2019 r. 

KARTA INFORMACYJNA  

ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU PLANTACJI CHOINEK 

I. 

Wymagane dokumenty:  

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzony przez Sołtysa winien zawierać niżej 

wskazane dane i załącznik:  

 

1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) - 

właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, 

2. oznaczenie nieruchomości, na której znajduje się plantacja choinek: 

nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę miejscowości, 

3. oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił 

pełnomocnika, 

4. dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, gdy nie 

zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty. 

II. 

Sposób  i miejsce załatwienia sprawy 

1. Usługa umożliwia otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego fakt posiadania 

plantacji choinek na działce stanowiącej własność/współwłasność osoby 

fizycznej/osób fizycznych. 

2. Wniosek należy złożyć w Punkcie Podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku, 

ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, lub złożyć w formie dokumentu 

elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  

Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą 

(ESP), wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto 

jest bezpłatne). 

Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 201 (II piętro), tel. (23) 69-33-077 

i pokój nr 205 (II piętro), tel. (23) 69-33-108. 

III. 

Opłaty:  

 

1. Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie plantacji choinek (zgodnie 

z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1000: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej 

opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21) należy wnieść opłatę skarbową  

w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty). 

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Burmistrz 

Nasielska. Opłata skarbową za udzielone pełnomocnictwo wnoszona jest na konto 

mailto:um@nasielsk.pl
http://www.nasielsk.pl/
http://www.umnasielsk.bip.org.pl/


Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr konta 18 8226 0008 0000 1746 2000 0002 

Bank Spółdzielczy. 

2. Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o 

opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000: załącznik „Wykaz 

przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) 

należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do 

zwolnienia z tej opłaty). 

 

IV. 

Czas załatwienia sprawy:  

 

1. W terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku organ wydaje zaświadczenie o 

posiadaniu przez wnioskodawcę plantacji choinek. 

2. W przypadku niekompletnego zgłoszenia wniosku o wydanie zaświadczenia 

(nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszajacą, nieruchomość lub 

bez podpisu zgody na przetwarzanie danych osobowych) organ w drodze 

postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem 

nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

 

V. Komórka odpowiedzialna: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

VI. 

Tryb odwoławczy:  

 

1. Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał 

postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia 

stronie. 

VII. Opłaty za odwołanie: Nie dotyczy. 

VIII. 

Podstawa prawna:  

 

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  

(Dz.U. z 2017r., poz. 1256 z późn. zm.) 

IX 

Obowiązek informacyjny: 

 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Nasielsk, reprezentowana przez 

Burmistrza Nasielska z siedzibą w Nasielsku ul. Elektronowa 3 . Celem przetwarzania 

danych jest wydanie zaświadczania potwierdzającego posiadanie plantacji choinek 

zgodnie z wnioskiem i zgodnie z przepisami wymienionymi w wierszu ”Podstawa 

prawna”. Dla realizacji tego celu gromadzone są następujące dane osobowe: nazwisko, 

imię, adres zamieszkania.  Skutkiem nie podania wymienionych wyżej danych będzie 

odmowa wydania zaświadczenia. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez 

okres zgodny z kategorią archiwalną określoną w Rozporządzeniu 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. 

Osoba, której dane osobowe dotyczą  ma prawo żądać dostępu do tych danych, ma prawo 

żądać sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz przysługuje jej 

prawo skargi do organu nadzorczego. 



 


