
Lublin, dnia ....................................
(dzień, miesiąc, rok)

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

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

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

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Świdnik

WNIOSEK
o wyznaczenie do wyrębu, oznakowanie drewna oraz wydanie świadectwa

legalności pozyskania drewna 

      Na podstawie  art.  14a ust.2  ustawy z dnia 28  września  1991 r.  o  lasach jako:
…………………………………………………….. działki(ek) leśnej(ych) nr ..............................
…………………………………………………………………………………………………………
(Obręb ………….., arkusz …..……..) o pow. ……………..… ha, położonej w Gminie Lublin
proszę  o  wyznaczenie  do  wyrębu,  oznakowanie  drewna  oraz  wydanie  świadectwa
pozyskania drewna dla niżej wymienionych gatunków i ilości drzew:
- gatunek drzewa ................................................................................. ilość sztuk ................,
- gatunek drzewa ................................................................................. ilość sztuk ................,
- gatunek drzewa ................................................................................. ilość sztuk ................,
- gatunek drzewa ................................................................................. ilość sztuk .................

Oświadczam, że wskazane drzewa rosną w granicach wymienionej(ych) działki(ek)
a współwłaściciele wyrażają zgodę na ich pozyskanie w ilości wyszczególnionej powyżej.

Powyższe  oświadczenie  składam ze  świadomością  odpowiedzialności  karnej  za
złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną na podstawie art. 13
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016),  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), publ. Dz.
Urz.  UE L Nr 119,  s.  1  w celu legalizacji  drewna.  Klauzule informacyjne są dostępne
w Urzędzie Miasta Lublin i na stronie internetowej https://bip.lublin.eu/e-urzad

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

                                                                                                    data i podpis wnioskodawcy

Załączniki:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Potwierdzenie stanu władania przez Urząd Gminy

Na podstawie ewidencji gruntów i budynków miasta Lublin potwierdzam, że  w/w osoba(y) 
jest(są)  ……………………………………………...… działki(ek) leśnej(ych) nr ………………
..................................................................................................................................................
(Obręb ……….…, arkusz …..….) o pow. ………..……. ha, położonej(ych) w Gminie Lublin.

.......................................................
(data i podpis pracownika Urzędu Miasta Lublin)

Wykaz drzew wyznaczonych na gruncie do wyrębu:

Numer kolejny drzewa Gatunek drzewa

Świadectwo pozyskania drewna nr .........................................................................................
otrzymałem dnia .................................................................................................................... .

.......................................................
(podpis)
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