_____________________, dnia ____________________
miejscowość

.. data

___________________________________________
imię i nazwisko wnioskodawcy

___________________________________________
adres zamieszkania

Starosta Opatowski
ul. Henryka Sienkiewicza 17
27-500 Opatów

___________________________________________
___________________________________________
tel. kontaktowy

Wniosek o wydanie decyzji na pozyskanie drewna

Jako właściciel*/ współwłaściciel*/ pełnomocnik właściciela*/ pełnomocnik współwłaściciela*/
posiadaczem samoistnym*/ inny tytuł prawny …………………………* lasu położonego na
terenie gminy .........................................., w miejscowości ........................................................, na
działkach o nr: ........................................., o łącznej powierzchni leśnej ................ ha, wnoszę
o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na pozyskanie drewna na ww. działkach leśnych gatunku
i liczbie …………………………………………………………..………………………………...
Wycinka drzew będzie wykonana w terminie do ..............................................................r.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z pouczeniem na odwrocie niniejszego zawiadomienia
i zrozumiałem/-am jego treść.
Do wniosku załączam*:
1) oświadczenia współwłaścicieli w ilości ......................... szt.*
2) pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej*
3) ………………………………….*
_______________________________________________________

czytelny podpis właściciela* / współwłaściciela* lasu
składającego wniosek/ pełnomocnika
_______________________________________________________

Wypełnia pracownik
Starostwa
Powiatowego
w Opatowie

czytelny podpis współwłaściciela lasu*/ małżonka*

Adnotacje o przyjęciu wniosku (data wpływu)

Informacje dodatkowe:

*Niepotrzebne skreślić

POUCZENIE
1.

W sprawach dotyczących pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6, z późn. zm.), natomiast w sprawach
dotyczących prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U.
z 2017 r. poz. 459).

2.

Zgodnie ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach - właścicielem lasu jest osoba fizyczna lub prawna będącą
właścicielem albo użytkownikiem wieczystym lasu oraz osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej będąca posiadaczem samoistnym, użytkownikiem, zarządcą lub dzierżawcą lasu.

3.

Właściciel lasu jest obowiązany prowadzić́ trwale zrównoważoną gospodarkę̨ leśną̨ według uproszczonego planu
urządzania lasu (UPUL) lub decyzji określającej zadania w zakresie gospodarki leśnej (art. 7 ustawy o lasach). Obowiązki
właściciela lasu w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania określa art. 13 ustawy
o lasach. Jeżeli właściciel lasu nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, ich wykonanie zostanie nakazane w drodze
decyzji na podstawie art. 24 ustawy o lasach.

4.

Przed przystąpieniem do wycinki drzew właściciel lasu winien zapoznać się̨ z rozmiarem pozyskania drewna określonym
w UPUL lub w decyzji określającej zadania w zakresie gospodarki leśnej.

5.

Jeżeli działka nie jest ujęta w UPUL, właściciel lasu winien zwrócić się̨ do Starosty o wydanie decyzji określającej zadania
w zakresie gospodarki leśnej.

6.

Jeżeli tytuł własności działki leśnej posiada więcej niż jedna osoba (współwłasność), do wniosku należy dołączyć pisemne
oświadczenia wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na wycinkę̨ drzew (art.199 KC) W przypadku
współwłasności małżeńskiej zawiadomienie winno być podpisane przez oboje małżonków.

7.

Jeżeli nastąpiła zmiana własności działki i nowy właściciel nie jest wyszczególniony w ewidencji gruntów, winien wraz
z wnioskiem dostarczyć́ do Starosty do wglądu akt notarialny potwierdzający własność.

8.

Jeżeli

wniosek

jest

składny

przez

pełnomocnika,

należy

załączyć

pełnomocnictwo

do

działania

wraz

z potwierdzeniem uiszczenia opłaty sądowej.
9.

Przed przystąpieniem do wycinki drzewa należy upewnić się, że wycinka następuje z działki, do której posiada się
tytuł własności. Organ nie odpowiada, za ustalenie granic działki i prawidłowość pozyskania drewna z obrębu
wskazanego we wniosku. Przypomina się o odpowiedzialności karnej z art. 290 k.k. - za kradzież drewna można
ponieść karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

10. Jeżeli w wyniku użytkowania rębnego lasu w drzewostanie powstają̨ luki, właściciel lasu jest obowiązany do ponownego
wprowadzenia roślinności leśnej.
11. Zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną odnoście przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na ich
przetwarzanie w zakresie tam wskazanym.
_____________________________________________________________

czytelny podpis właściciela* / współwłaściciela* lasu
składającego wniosek/ pełnomocnika
_______________________________________________________
czytelny podpis współwłaściciela lasu*/ małżonka*

*Niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i zgoda
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej
„RODO”) informuję, że:

I.

Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Opatowie.

II.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie jest Renata Kowalska.

III.

Dane osobowe Pani/Pana* będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym, wykonania zadania określonego w przepisach prawa*, zgodnie z zasadami
wymienionymi w art. 5 RODO.
Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.

IV.

Prawo do sprzeciwu.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana*
danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana*
dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo prowadzonego postępowania
administracyjnego innych czynności przed organem przez okres trwania postępowania przed organem oraz
archiwizacji danych wynikających z odrębnych przepisów.

V.

Powyższe dane będę przechowywane przez okres niezbędny, o którym mowa w pkt IV.

VI.

Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom posiadającym upoważnienie
do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych
osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawy (m.in. biegłym, pełnomocnikom, ekspertom,
zewnętrznej obsłudze prawnej itp.).

VII.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, za wyjątkami
wskazywani w art. 21 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 3 RODO,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII.

Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

IX.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu * prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych
osobowych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a albo art. 9 ust. 2 lit. a
RODO, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z
prawem, przed jej wycofaniem.

Dobrowolnie wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie moich danych osobowych (jedynie
w przypadkach wskazanych art. 6 ust. 1 lit. a albo art. 9 ust. 2 lit. a RODO), przez Starostwo Powiatowe w Opatowie
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, wykonania zadania określonego w przepisach
prawa¹.
Informację otrzymałam/otrzymałem* ¹
Opatów, data …………………………………… podpis ………………………….
* niewłaściwe skreślić
¹ jeżeli klient wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, należy pozostawić zdanie pierwsze i wykreślić zdanie drugie. Jeżeli klient
nie chce wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy skreślić zdanie pierwsze i wręczyć mu treść pouczenia.

*Niepotrzebne skreślić

_____________________, dnia ____________________
miejscowość

.. data

___________________________________________
imię i nazwisko współwłaściciela lasu

___________________________________________
adres zamieszkania

___________________________________________

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCIELA

Jako współwłaściciel*/ pełnomocnik współwłaściciela* lasu położonego na terenie gminy
.........................................., w miejscowości ........................................................, na działkach
o nr: ........................................., o łącznej powierzchni leśnej ................ ha, wyrażam zgodę na
pozyskanie z ww. działek leśnych drewna przez współwłaściciela ………………………………..
z gatunku oraz ilości ……………………………………………………………… .
Oświadczam, że zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną odnoście przetwarzania moich danych osobowych
i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w zakresie tam wskazanym przez Starostę Opatowskiego w związku
z postępowaniem w sprawie wydania decyzji na pozyskania drewna.

_______________________________________________________

czytelny podpis współwłaściciela lasu
składającego oświadczenie/ pełnomocnik

*Niepotrzebne skreślić

