…..……………….……….
Miejscowość, data
Starosta1
……………………………………..
……………………………………..

WNIOSEK
O POZYSKANIE DREWNA W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI
PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PRZYPADKU LOSOWEGO
Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1153
z późn. zm.) w związku z wystąpieniem przypadku losowego, zwracam się z prośbą o wydanie decyzji
w sprawie pozyskania drewna z lasu:2
niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu dla wsi
z decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

Dane wnioskodawcy (właściciela lasu)3:
Imię i nazwisko / nazwa (nazwa przedsiębiorcy)
Adres zamieszkania lub siedziba:
Ulica

Numer budynku

Miejscowość

Kod pocztowy

Dane kontaktowe:
Numer telefonu

Adres e-mail

Dane dotyczące położenia lasu:
Nazwa miejscowości

Gmina

Numer działki ewidencyjnej w ewidencji
gruntów i budynków

Numer lokalu

Obręb ewidencyjny

Uzasadnienie wniosku związane z wystąpieniem przypadku losowego

Wpisać nazwę powiatu i dane adresowe starostwa
Wskazać właściwe
3
Wpisać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę przedsiębiorcy (firmę), siedzibę i adres
przedsiębiorcy
1
2

Załączniki do wniosku:
Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
Inwentaryzacja stanu lasu
Mapa ewidencyjna z zaznaczonym położeniem działki leśnej

Uproszczony plan urządzania lasu
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Dokumenty potwierdzające wystąpienie przypadku losowego

Uwaga:
Uproszczony plan urządzania lasu może być zastąpiony inwentaryzacją stanu lasu.

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

data i podpis

wnioskodawcy

Informacje dodatkowe:
A. Właściwość miejscowa
Wnioskodawca - właściciel lasu składa wniosek do właściwego terytorialnie ze względu na położenie lasu starosty

B. Opłaty
Opłatę skarbową w kwocie 10,00 zł za wydanie decyzji należy wnieść na właściwe konto wskazane przez urząd
(Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783).
<Dane urzędu i banku, na którego konto należy dokonać przelewu>
<numer konta bankowego>
z dopiskiem <„opłata za wydanie decyzji”>

C. Braki we wniosku




W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku (brak kompletu dokumentów), wnioskodawca
zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Nie wykonanie
wezwania w podanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania, na podstawie
art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm).
Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych notarialnie/urzędowo.

D. Czas realizacji


1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące, od dnia wszczęcia
postępowania.

