
………....................., dnia.......................roku 
                                                                                                                  miejscowość 

................................................................................  
 (imię i nazwisko) 

............................................................................... 
(adres) 

...............................................................................  
                                                                                                                Starosta Nowodworski  
…………………………………………………………………………                         05-100 Nowy Dwór Mazowiecki                                                                                                          
    nr telefonu                                                                                        ul. Paderewskiego 1B 
 
 

WNIOSEK  o ocechowanie drewna 
oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna 

 
 

Niniejszym informuję, że w miesiącu ................................ 20.......... roku zamierzam dokonać wyrębu 
drzew w ilości łącznej ........................... szt. w tym: 
 
-gatunek drzewa .............................................. sztuk............................................. 
 
-gatunek drzewa ...............................................sztuk............................................. 
 
-gatunek drzewa .............................................. sztuk ............................................. 
 
-gatunek drzewa ..............................................sztuk............................................... 

na działce (leśnej) nr ............................................... położonej  w obrębie ewidencyjnym 

(miejscowość) ....................................................................................gmina    ................................ 

 
Zgodnie z: 
- uproszczonym planem urządzenia lasu* 
- decyzją ustalającą zadania w zakresie wyrębu drzew lub na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 
1 pkt 1 ustawy o lasach tj. usuwanie posuszu, wywrotów i złomów* 
- zadaniami z zakresu gospodarki leśnej określonej w ustawie o lasach* 
W ramach zabiegu: 
- sanitarnego porządkowania lasu* 
- cięć pielęgnacyjnych (trzebieży wczesnej, trzebieży późnej)*. 
 

W związku z powyższym proszę o wykonanie cechowania pozyskanego drewna i wydanie 
świadectwa  legalności pozyskania drewna. 

 
Jednocześnie, świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, który 
stanowi, że ,,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”, oraz art. 272 Kodeksu Karnego, który stanowi, że „Kto  
wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza 
publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3”  
oświadczam, że działka leśna której 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  
   wyrębu i wyrażają na nie zgodę* 



Starosta Nowodworski 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. 
 
Instruktaż, pouczenie oraz zakwalifikowanie drzew do wyrębu przeprowadzono                                                     
w dniu.....................20......roku. 
 
............................................  
(podpis leśniczego) 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
Do wniosku dołączam zgodę podpisaną przez wszystkich współwłaścicieli wraz z ich aktualnymi 
adresami zamieszkania. 
 

.............................................................. 
                                                                                                                                                                                  (czytelny podpis właściciela) 

 

 

Informuję, iż: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta nowodworski z siedzibą w Starostwie 

Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy 

Dwór Mazowiecki 

• Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim jest Pani 

Beata Duch-Kosiorek, kontakt e-mail: iodo@nowodworski.pl. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu (cel i podstawa prawna) wydania świadectwa 

legalności pozyskanego drewna w lasach  -art. 14 a ustawy z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2018 

poz. 2129 z póź. zm.)  

• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:   organy kontrolne  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. 

• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana 

do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak wydania świadectwa 

legalności pozyskanego drewna.  

• Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

 

 


