…….……………, …………………..

............................................................................
(Imię i nazwisko)

(Miejscowość)

(Data)

.............................................................................
(Adres zamieszkania)

……. - ………… …………..………………….
(Kod pocztowy)

(Miejscowość)

Nr telefonu: ……………......................................

Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica
ul. Kolejowa 31
05-091 Ząbki

WNIOSEK
o doradztwo w zakresie gospodarki leśnej
Proszę o doradztwo w zakresie gospodarki leśnej w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa
na działce nr ……......... obręb ew. ...............…….….... położonej na terenie miejscowości
………………….……....…….. gmina ……….....……..………… o powierzchni leśnej …..........ha
Proszę o udzielenie doradztwa w zakresie:
□
□
□
□
□

Zalesienia
□ Trzebieży wczesnych/późnych (TW/TP)
Odnowienia zrębu, luki.
□ Cięć rębnych (Rb.)
Pielęgnacji gleby
□ Cięć sanitarnych (drzewa suche, chore)
Czyszczeń wczesnych/późnych (CW/CP)
□ Cięć przygodnych (wiatrołomy, śniegołomy)
Inne ……………………………………………………………………………………………

Planowane do wykonania zadania z zakresu gospodarki leśnej wynikają z:
1. Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu / Inwentaryzacji Stanu Lasu*
2. Decyzją nr: ….....................................................................................................................*
3. Inne: …...............................................................................................................................*
POUCZENIE
1.
2.
3.

W przypadku współwłasności działki, do wniosku należy dołączyć zgodę podpisaną przez wszystkich
współwłaścicieli wraz z aktualnymi adresami zamieszkania współwłaścicieli.
Wypis z rejestru gruntów, wydany nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku lub wykaz działek
ewidencyjnych i podmiotów
Nadleśniczy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędnego wskazania na gruncie granic działki.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y* odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, w tym również za wadliwe wskazanie działki/działek* na
gruncie której/których* zamierzam dokonać ww. pozyskania.

*

niepotrzebne skreślić

...........................................
( Czytelny podpis osoby składającej wniosek )

Oświadczenie
1. Ja niżej podpisana/y*................................................................................................................ zam.
............................................................................................... jako współwłaściciel/współużytkownik*
działki leśnej o nr : …………………. wyrażam zgodę na udzielenie wnioskodawcy doradztwa w
zakresie gospodarki leśnej na ww. działce.
Jednocześnie oświadczam, że świadoma/y* jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, w tym również za wadliwe wskazanie działki/działek*

Potwierdzam własnoręczność podpisu
Pana/i* ...................................................

........................................................
(Podpis współwłaściciela/współużytkownika)*

2. Ja niżej podpisana/y*................................................................................................................ zam.
............................................................................................... jako współwłaściciel/współużytkownik*
działki leśnej o nr : …………………. wyrażam zgodę na udzielenie wnioskodawcy doradztwa w
zakresie gospodarki leśnej na ww. działce.
Jednocześnie oświadczam, że świadoma/y* jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, w tym również za wadliwe wskazanie działki/działek*

Potwierdzam własnoręczność podpisu
Pana/i* ...................................................

........................................................
(Podpis współwłaściciela/współużytkownika)*

* niepotrzebne skreślić

Pouczenie:
Jeżeli las stanowi współwłasność kilku osób, wnioskodawca winien do wniosku dołączyć pisemną zgodę pozostałych żyjących
współwłaścicieli lub ich spadkobierców.
W pozostałych przypadkach, szczególnie gdy wnioskujący nie występuje w 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 załatwiany jest odmownie.

Sposób załatwienia wniosku o doradztwo w zakresie gospodarki leśnej
w lesie niestanowiącym własność Skarbu Państwa
W dniu ……………………… na działce nr ……… obręb ew. ................................... położonej na
terenie miejscowości ……………………..…………..... gmina ………………….….……….…
o powierzchni ……….... ha przy udziale właściciela gruntu, dokonano oceny stanu lasu i udzielono
doradztwa w zakresie:
□
□
□
□

Zalesienia
Odnowienia zrębu, luki.
Pielęgnacji gleby
Czyszczeń wczesnych/późnych (CW/CP)

□
□
□
□

Trzebieży wczesnych/późnych (TW/TP)
Cięć rębnych (Rb.)
Cięć sanitarnych (drzewa suche, chore)
Cięć przygodnych (wiatrołomy, śniegołomy

□ Inne: ………………………………………………………………………………………….

Opis udzielonego doradztwa:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….......….
………………………………………………………………………………………………….......….
………………………………………………………………………………………………….......….

…………..………………
Podpis właściciela

niepotrzebne skreślić

*

……………………………...
Podpis Leśniczego

