
........................................................     …..……..…….… dn.……..…….……… 
            (imię i nazwisko) 
 

 
……………………………………..      
            ( adres zamieszkania) 
    
        
………………………………………… 

                (kod pocztowy) 

 

   ……………………………………. 

                (numer telefonu)            STAROSTA   ŁĘCZYŃSKI  

 

      
WNIOSEK 

 
Jako właściciel, współwłaściciel, użytkownik,  użytkownik wieczysty, dzierżawca 

działki, leśnej: 
 

nr…………….………………..……………………………………………………………...... 

o pow. .………………………………………………………………………………………… 

położonej w miejscowości ……………………………………w gminie……………………… 

proszę o wyznaczenie do wyrębu, oznakowanie oraz wydanie świadectwa legalności 
pozyskania drewna dla niżej wymienionych gatunków i ilości drzew. 

 
- gatunek drzewa ........................................ ilość sztuk ...................................... 

- gatunek drzewa ........................................ ilość sztuk ....................................... 

- gatunek drzewa ........................................ ilość sztuk ....................................... 

- gatunek drzewa ........................................ ilość sztuk ....................................... 

- gatunek drzewa ........................................ ilość sztuk ....................................... 

- gatunek drzewa ........................................ ilość sztuk ....................................... 

 
 W przypadku działki/ek będącej/ych we współwłasności i użytkowaniu, świadomy/a 
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, wynikające z art. 233 Kodeksu karnego, oświadczam, 
że wszyscy współwłaściciele, użytkownicy wyrazili zgodę na pozyskanie drewna z w/w. działki/ek 
leśnej/ych w ilości wyszczególnionej powyżej i jednocześnie biorę całkowitą odpowiedzialność  
za prawidłowe wskazanie granic w/w. działki/ek leśnej/ych.  

 
   

       …………………………………… 
(podpis wnioskodawcy) 
 

 
Adam Ząbkowski  
tel.  603 310 668  w godz.  800 – 1600 
 

 



 
 
Informacje o Pani/Pana uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod 
adresem:https://spleczna.bip.zeto.eu/index.php?type=4&name=bt46&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu29
&value%5B1%5D=4 lub we właściwej rzeczowo komórce organizacyjnej Starostwa. 

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 z04.05.2016 r.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie. 

 
 

............................................... 
                      (podpis) 

 
 
Załączniki:  
        

1. uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki objętej wnioskiem 

 

 
 
Adnotacje urzędowe: 

 
Według uproszczonego planu urządzania lasu lub inwentaryzacji stanu lasu dla 
miejscowości…………………………….. gmina………………...……………  
pozycja……………… do pozyskania przewiduje się ..……………m3 drewna  
w ramach 
……………………………………………………………….……………………
………………………..………………………………………...……..………….
…………………………………………………………………...……………….
…………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………….… …………... 
(rodzaj zabiegu gospodarczego- pielęgnacyjnego) 
 
 


