…………………………..………

………...………… dn. …………….……

(nazwisko imię Wnioskodawcy)

(miejscowość i data)

………………..……………..
(adres)

………………………...…….
STAROSTWO POWIATOWE
W LIPSKU

(kod pocztowy)

………………………………
(nr telefonu)

WNIOSEK
Jako właściciel (współwłaściciel, użytkownik*) działki leśnej nr ewid. ………………………………….
o powierzchni ………… ha, położonej na terenie wsi ………………………………………., w gminie
………..…………………….., proszę o ocechowanie drewna gatunku …………………………………………..
oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna.
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………. legitymujący(a) się dowodem
osobistym

nr

zamieszkały(a)

……………………………

wydanym

przez

……………………...……………………..

…………………………………………..,

jestem

właścicielem

(współwłaścicielem,

użytkownikiem*) działki leśnej nr ewid. ………………….……. o powierzchni ………………… ha, położonej
na terenie wsi ……………..………….………….., w gminie ………………., Nadleśnictwo Zwoleń/Marcule*.
Jednocześnie świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, który stanowi, że
„Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postepowaniu
prowadzonym na podstawie umowy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do 8 lat” oświadczam, że las którego dotyczy niniejszy wniosek jest:
- moją własnością a realizowane prawo pozyskania drewna nie jest w żaden sposób ograniczone prawami osób
trzecich*,
- stanowi współwłasność, a pozostali współwłaściciele zostali przeze mnie powiadomieni o zamiarze
pozyskania drewna i wyrażają na nie zgodę*.
Do wniosku dołączam zgodę podpisaną przez wszystkich współwłaścicieli wraz z ich aktualnymi adresami
zamieszkania.
Starostwo Powiatowe w Lipsku nie ponosi konsekwencji prawnych z tytułu błędnego wskazania
na gruncie działki lub jej granic oraz nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne spory
wynikające z naruszenia praw własności lub innych należności majątkowych.
Pouczenie:
Do rozporządzania rzeczą wspólna – zgodnie z art. 199 Kodeksu Cywilnego – oraz do innych czynności, które przekraczają zakres
zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.
Spory wynikłe z naruszenia własności i współwłasności rozstrzygają sądy powszechne ze względu na miejsce zamieszkania.
*niepotrzebne skreślić

………………………………………..
(podpis właściciela, współwłaściciela, użytkownika* lasu)

Poświadczenie legalności pozyskania drewna Nr ………………….………….
otrzymałem dnia …………………………………
Kontakt telef. z leśniczym:
kom. 512 487 765
……………………………………….
( podpis właściciela)

Jednocześnie przypominam, że właściciel lasu obowiązany jest zgłosić w formie wniosku zamiar
dokonania wyrębu. Pozyskanie drewna w lesie musi być zgodne z planem urządzania lasu. Gminy posiadają tak
opracowane plany i są one do wglądu: u Sołtysa wsi, w Urzędzie Gminy (Miasta) oraz w Starostwie.
Po stwierdzeniu na gruncie, że pozyskanie drewna jest zgodne z uproszczonym planem urządzania lasu
lub stanem las, właściciel otrzymuje świadectwo pozyskania drewna uprawniające do transportu i przerobu
drewna. Drewno znakowane jest cechówka i numeratorem.
Legalizacji i znakowania podlegają wszystkie wycinane w lesie drzewa o średnicy (grubości) ponad
7 cm mierzonej w odległości ok. 1 m od grubszego końca jak również drzewo opałowe cięte na krótkie kawałki
bezpośrednio w lesie.
Cechowanie i legalizację drewna przeprowadza się na gruncie (przy pniu) przed wywozem drewna
z lasu.
Osoba składająca wniosek winna w każdym przypadku okazać dokument osobisty, przy czym:
 jeżeli jest jedynym właścicielem lasu, to dowód osobisty jest jedynym wymaganym dokumentem;
 jeżeli las stanowi współwłasność kilku osób, wnioskodawca oprócz okazania dowodu osobistego winien
do wniosku dołączyć wiarygodną (tj. poświadczoną przez notariusza, urząd gminy, starostwo lub
sołtysa) pisemną zgodę pozostałych żyjących współwłaścicieli lub ich spadkobierców;
 w pozostałych przypadkach szczególnie, gdy wnioskujący nie występuje ewidencji geodezyjnej
wskazanej działki lasu, winien on zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego w sposób
wiarygodny udowodnić swe prawa do korzystania z lasu (np. prawo do spadku, dokument darowizny
lub kupna lasu albo drewna).
W przypadku nie spełnienia podanych warunków wniosek załatwiony jest odmownie.
Do wyrębu w lesie mogą być przeznaczone:
 drzewa dojrzałe, które osiągnęły tzw. wiek rębności, czyli są starsze niż: dąb – 120 lat, jodła – 100 lat,
sosna – 80 lat, brzoza, grab, olcha – 60 lat, osika – 40 lat, topola – 30 lat.
 drzewa młodsze niż podano wyżej usuwane są w ramach cieć pielęgnacyjnych: przygłuszone, krzywe,
wadliwe, itp.;
 drzewa usuwane w ramach cieć sanitarnych: suche, złamane, opanowane przez owady lub grzyby
pasożytnicze (bez względu na wiek);
 drzewa usuwane w ramach przebudowy drzewostanu dokonywane są na podstawie decyzji.

Oświadczenie w wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 6 ust. 1 a 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku w zakresie nr telefonu*, adresu e-mail* w celu
przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.
Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lipsku. Przetwarzanie
Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonania zadań administratora, które wynikają
z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do swoich
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powiatlipsko.pl w zakładce ochrona
danych osobowych.
…………………………..………
(podpis Wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić

