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................................................. dnia, .................................... 
                                                                                                                (miejscowość)   

.......................................................................... 
                           (wnioskodawca) 

.......................................................................... 
     (adres – miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 

.......................................................................... 
                (adres – kod pocztowy, poczta) 

.......................................................................... 
                         (numer telefonu) 

 

Starostwo Powiatowe w Lublinie 

Wydział Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa 
ul. Spokojna 9 

20-074 Lublin 
 

 

WNIOSEK 

o wyznaczenie do wyrębu, oznakowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania 

drewna 

 

Na podstawie art.14 a ust 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach jako, właściciel1) działki 

leśnej nr .................................................... położonej na terenie m. .......................................................... 

gm. .................................................. proszę o wyznaczenie do wyrębu, oznakowanie drewna oraz wydanie 

świadectwa legalności pozyskania drewna, dla niżej wymienionych drzew: 

- gatunki liściaste drzew, ilość sztuk ....................., 

- gatunki iglaste drzew, ilość sztuk ....................., 

- drewno opałowe liściaste, ilość mp2) ....................., 

- drewno opałowe iglaste, ilość mp2) ....................., 

Oświadczam, że wymienione powyżej drzewa są moją własnością1) i rosną w granicach mojej 

działki, a współwłaściciele wyrażają zgodę na ich pozyskanie w ilości wyszczególnionej powyżej. 

Jednocześnie oświadczam, że świadomy jestem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, 

wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego. 
 

 

 

                                                                                                         .................................................... 
                                                                                                                 (podpis wnioskodawcy) 
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Potwierdzam, iż przekazano mi – w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie – klauzulę informacyjną, w tym poinformowano mnie 

o przysługujących mi prawach na podstawie 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). 

 
...................................... 

                      (podpis) 

 

Wyrażam zgodę Administratorowi Danych na przetwarzanie moich danych osobowych (których zakres wykracza poza dane 

zbierane na podstawie przepisów prawa) zawartych we wniosku w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z rozporządzeniem 

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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie. 

 

...................................... 

                      (podpis) 

 

 

 

Załączniki3): 
 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
1) art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach. „Użyte w ustawie określenia oznaczają: właściciel lasu – osobę fizyczną lub prawną lub 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą właścicielem albo użytkownikiem wieczystym lasu 

oraz osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą posiadaczem 

samoistnym, użytkownikiem , zarządcą lub dzierżawcą lasu;”. 
2) metry przestrzenne. 
3) dołączone do wniosku kopie dokumentów, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem. 

 

 

 

Adnotacje urzędowe: 
 

Według uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu dla miejscowości ................... 

................................................................ pozycja ............. do pozyskania z działki .................... przewiduje 

się .................... m3 drewna w ramach ...................................................................................................................... 
                                                                                                            (rodzaj zabiegu gospodarczego – pielęgnacyjnego) 

......................................................................................................................................................................................... 

 


