
 
Starostwo Powiatowe w Świdniku 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa 

ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik 
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………………………………………….          ……………………………….    
………………………………………….                                                                             (MIEJSCOWOŚĆ I DATA)    

………………………………………….  
…………………………………………. 
       (ADRES WNIOSKODAWCY) 
PESEL   ………………………………………. 

NR TEL*  ……………………………………. 
 

 

 

 

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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 

z późn. zm.) jako właściciel 1) / współwłaściciel 2) działki leśnej nr 

…...................................................... o powierzchni ........................... ha, położonej na terenie 

obrębu ………..................................................... gm. ................................................ proszę 

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

drewna dla nw. 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 ................, 

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

                                                             

       

 

                                                                            ……………………………………………………………….. 

                                                                                               podpis  wnioskodawcy 

 

 

 

 

 



Oświadczam, że wymienione powyżej drzewa są moją własnością 1) / współwłasnością2)  

i rosną w granicach mojej działki a współwłaściciele wyrażają zgodę na ich pozyskanie w ilości 

wyszczególnionej powyżej. 

 

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych przetwarzanych 

w związku z niniejszym wnioskiem dostępną w Starostwie Powiatowym w Świdniku oraz na stronie 

internetowej w BIP: 

https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Legalizacja_drewna_pozyskanego_z_lasow_niestan

owiacych_wlasnosci_Skarbu_Panstwa_-_Klauzula_informacyjna_Rodo.pdf 

 

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

                                                                                                                   data i podpis wnioskodawcy 

Załączniki: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

1)  osoba fizyczna lub prawna będąca właścicielem albo użytkownikiem wieczystym lasu oraz osoba 

fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca 

posiadaczem samoistnym, użytkownikiem, zarządcą lub dzierżawcą lasu. 

2) niewłaściwe skreślić 

* dane nieobowiązkowe 

 

Adnotacje urzędowe: 

Wg UPUL dla miejscowości ..................................................... pozycja ..................... do pozyskania 

przewiduje się ................................. m3 drewna w ramach…………………………………………………………..    

…....................................................................................................................................................... 

                                             (rodzaj zabiegu gospodarczego pielęgnacyjnego) 

Zgodnie z decyzją ustalającą zadania w zakresie gospodarki leśnej znak …………… z dnia …………….. 

wydanej ……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Pouczenie: 

Odpowiedzialność cywilną za błędne wskazanie na gruncie działki leśnej lub jej granic, na której pozyskano drewno, 

ponosi wnioskodawca. W przypadku współwłasności z udziałem Skarbu Państwa lub Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku pisemną zgodę na pozyskanie drewna 

wydane przez upoważnionego przedstawiciela Państwowego  Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Do 

rozporządzanie rzeczą wspólną – zgodnie z art.199 Kodeksu Cywilnego – oraz do innych czynności, które przekraczają 

zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Spory wynikłe z naruszenia prawa własności 

rozstrzygają sądy powszechne. 

Na podst. art.233 Kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu zeznaje nieprawdę 

lub zataja prawdę,  a także kto składa fałszywe oświadczenia podlega karze pozbawienia wolności do 8 lat. 
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