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

........................................., dnia ………………………
miejscowość
data

imię i nazwisko

......................................................
adres

Nadleśnictwo Myślenice
ul. Szpitalna 13
32-400 Myślenice

......................................................
......................................................
numer telefonu

…………………………………….
adres email

WNIOSEK
Jako ………………………………..……………lasu położonego na działkach ewidencyjnych:
właściciel/ współwłaściciel/ zarządca – wpisać właściwe*

Nr działki

Pow. lasu

w miejscowości ................................................................ gmina ........................................................
wnioskuję o:
1) ustalenie zadań w zakresie pozyskania drewna w ww. lesie, wydanie decyzji administracyjnej
zezwalającej na wyrąb drzew oraz o wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna*,
2) wyznaczenie drzew do wyrębu - zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją
starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu,
3) wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna pozyskanego zgodnie z uproszczonym planem
urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu*.
Zaznaczam, że:
1) Dla ww. działek istnieje uproszczony plan urządzenia lasu / decyzja starosty wydana na podstawie
inwentaryzacji stanu lasu*.
Według ww. dokumentu dopuszczalny jest następujący rozmiar pozyskania drewna:

Nr działki

Dopuszczalny
rozmiar wyrębu
(m3)

Ilość drewna dotychczas
Ilość drewna planowana
pozyskanego w okresie
(wnioskowana) aktualnie
obowiązywania ww.
do wyrębu (m3)
dokumentacji (m3)

2) dla ww. działek brak jest uproszczonego planu urządzenia lasu / decyzji starosty wydanej na
podstawie inwentaryzacji stanu lasu *.
Zobowiązuję się do prawidłowego wskazania granic działek leśnych w terenie, a w przypadku
występowania na działkach różnych rodzajów użytków gruntowych - granic użytku leśnego w obrębie
działek.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nadleśnictwo Myślenice , ul. Szpitalna
13, 32-400 Myślenice w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.
*Wyrażam zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
…..............................................................
Podpis

Pełnomocnictwo
My, niżej podpisani współwłaściciele działek leśnych jak wyżej wyrażamy zgodę na
wnioskowany wyrąb drzew i wydanie świadectwa legalności ich pozyskania.
Równocześnie każdy z nas, działając w trybie art. 32 i art. 33 § 2 oraz art. 40 § 2 ustawy
administracyjnego,
ustanawia
swoim
pełnomocnikiem
kodeks
postępowania
wnioskodawcę ……………………………………………….. w prowadzonym postępowaniu
administracyjnym.
Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Podpis

1
2
3
4
5
Upoważnienie
Ja .............................................................. zam. ...................................................................
udzielam Panu/Pani .......................................................................................................
zam. ......................................................................................................................................
upoważnienia do reprezentowania mnie w ramach toczącego się postępowania
dotyczącego pozyskania drewna oraz ustalenia innych zadań z zakresu gospodarki leśnej.
Upoważnienie obejmuje:
- wskazanie granic działek leśnych i granic użytku leśnego w obrębie działek objętych
niniejszym wnioskiem oraz zlokalizowanych na nich drzew, o których wyrąb wnioskuję*,
- odbiór decyzji administracyjnej *,
- okazanie do legalizacji pozyskanego surowca*,
- odbiór świadectwa legalności pozyskania drewna* .
...............................................
podpis

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Myślenice, ul. Szpitalna 13, 32- 400
Myślenice . Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z udzieloną zgodą.
Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, poprzez złożenie oświadczenia u
Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie
udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji, na temat przetwarzania danych osobowych przez
Administratora oraz opis przysługujących Pani/Pana praw z tego tytułu, są dostępne na stronie internetowej
myslenice.krakow.lasy.gov.pl lub na tablicy informacyjnej w siedzibie Administratora.

*niepotrzebne skreślić.

