
…………………………………..........….                             ….......………………dnia…………
(nazwisko i imię)                                                                                        (miejscowość)                                 

………………………………….........….. 
(dowód osobisty: seria, nr, wydany przez) 

…………………………........………….. 

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

………………………………........…….. 
(telefon kontaktowy) 

Starosta Kraśnicki
Al. Niepodległości 20
23-204 Kraśnik

Zawiadomienie o pozyskaniu drewna 

 Jako właściciel / współwłaściciel* działki(-ek) leśnej(-ych) nr ….................................

….............. położonej(-ych) w miejscowości……….….................................................................

gmina  .....................................................:  w  związku  z  zamiarem  wyrębu  /  dokonanym

wyrębem*  drewna, proszę  o wyznaczenie do wyrębu / ocechowanie pozyskanego drewna

i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna* dla niżej wymienionych ilości drzew:

gatunek drewna:.....................................................ilość sztuk......................................,

gatunek drewna:.....................................................ilość sztuk......................................,

gatunek drewna:.....................................................ilość sztuk......................................,

gatunek drewna:.....................................................ilość sztuk.......................................

      Na  podstawie  art.  75  § 2  Kodeksu  postępowania administracyjnego,  pouczony(-a)

o  prawie  odmowy zeznań  i  odpowiedzi  na  pytania  oraz  o  odpowiedzialności  za  fałszywe

zeznania, wynikające z art. 83  §  3 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz  świadomy

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 Kodeksu karnego,

oświadczam, że:

• wskazany na ww. działce / działkach las i drewno stanowi:

a)                       moją własność ,

b) moją współwłasność, a pozostali współwłaściciele wyrażają zgodę na wycięcie

wnioskowanych drzew*,

• drzewa przeznaczone do pozyskania rosną w ich granicach, a ww. nieruchomość (-ci)

jest/są  wolna(-e)  od  wszelkich  obciążeń,  roszczeń  i  zobowiązań  na  rzecz  osób

trzecich oraz nie jest/są przedmiotem żadnego toczącego się postępowania,



• ponoszę odpowiedzialność cywilną,  za błędne wskazanie na gruncie działki  leśnej

lub  jej  granic  oraz  ewentualne  spory  wynikające  z  naruszenia  praw  własności

lub  innych  należności  majątkowych  dot.  ww.  działki(-ek),  na  której  pozyskano

drewno.

POUCZENIE

Brzmienie:
 art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego: 
„Kto,  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód w postępowaniu  sądowym lub  w innym
postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” 

art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego: 
„Jeżeli  przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu
prawnego  w  drodze  zaświadczenia  właściwego  organu  administracji,  organ  administracji
publicznej  odbiera  od  strony,  na  jej  wniosek,  oświadczenie  złożone  pod  rygorem
odpowiedzialności za fałszywe zeznania” odebrano od wnioskodawcy powyższe oświadczenie.

 …………...................………………… 
                             (czytelny podpis )

* niepotrzebne skreślić

Opinia specjalisty do spraw lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

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

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

 …………...................………………… 
  (podpis specjalisty )


