
 
Załącznik nr 4 

do porozumienia z dnia 31.12.2020  r. 
 

..…………………, ………….. 
(Miejscowość )     (Data) 

 

właściciel/współwłaściciel * 
 
 
………………………………………………………………………….. 
(Nazwisko i imię) 
 

………………………………………………………………………….. 
(Adres zamieszkania) 
 

……… - ….……   ………….…………………………………………. 
(Kod pocztowy)  (Miejscowość) 
 

Nr telefonu: …………………….……………………………    
 

Starosta Pułtuski  
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa                 
i  Ochrony Środowiska                                                             

Miejsce składania wniosku: kancelaria starostwa pokój nr……, ul..Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk 

 
WNIOSEK 

o wydanie w drodze decyzji zezwolenia na dokonanie zabiegu 
gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa 

 
Proszę o wydanie zezwolenia na dokonanie zabiegu ……………………..........................…… 

(określić rodzaj zabiegu) 
na działce/działkach*  nr ……......…….…..............................................położonej/położonych* 

na terenie wsi……………..............……………..gmina ……….....….…………o powierzchni 

leśnej …......…..….....ha 

Prace powyższe zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia ................................................... 

Prośbę swą motywuję (określić konieczność wykonania danego zabiegu) 

………………………………………………...………………………………………………… 

……………………………………………...…………………………………………………… 

……………………………………………...…………………………………………………… 

Jednocześnie oświadczam, że świadoma/y* jestem odpowiedzialności, za złożenie nieprawdziwych 
informacji, w tym również za wadliwe wskazanie działki/działek* na gruncie której/których* 
zamierzam dokonać ww. pozyskania 

 
 
 
 
 

........................................... 
( Czytelny podpis osoby składającej wniosek ) 

* niepotrzebne skreślić 
Do wniosku należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 10 zł, wpłaconą na konto Urzędu  
Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek -Ratusz 41, 06-100 Pułtusk, 
Nr rach.: 16 1020 1592 0000 2902 0276 3555 
z dopiskiem „Opłata skarbowa – zabiegi gospodarcze w lesie” 



Oświadczenie 

 

1. Ja niżej podpisana/y*................................................................................................................ 

zam. ...............................................................................................legitymująca/y* się dowodem 

osobistym nr.......................................wydanym przez................................................................. 

jako współwłaściciel  działki/ek* leśnych o nr : …………………. wyrażam zgodę na 

pozyskanie drewna z ww. działki/ek* przez wnioskodawcę. 

 

Jednocześnie oświadczam, że świadoma/y* jestem odpowiedzialności za złożenie 

nieprawdziwych informacji w tym również za wadliwe wskazanie działki na gruncie. 

 

Potwierdzam własnoręczność podpisu 

Pana/i* ...................................................   ........................................................  

           (Podpis współwłaściciela/współużytkownika)* 

 

 

1. Ja niżej podpisana/y*................................................................................................................ 

zam. ...............................................................................................legitymująca/y* się dowodem 

osobistym nr.......................................wydanym przez................................................................. 

jako współwłaściciel  działki/ek* leśnych o nr : …………………. wyrażam zgodę na 

pozyskanie drewna z ww. działki/ek* przez wnioskodawcę. 

 

Jednocześnie oświadczam, że świadoma/y* jestem odpowiedzialności za złożenie 

nieprawdziwych informacji w tym również za wadliwe wskazanie działki na gruncie. 

 

Potwierdzam własnoręczność podpisu 

Pana/i* ...................................................   ........................................................  

           (Podpis współwłaściciela/współużytkownika)* 

 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 

Pouczenie:  

Jeżeli las stanowi współwłasność kilku osób, wnioskodawca winien do wniosku dołączyć wiarygodną  

(tj. poświadczoną przez notariusza, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim lub sołtysa) pisemną zgodę 

pozostałych żyjących współwłaścicieli lub ich spadkobierców.  

W pozostałych przypadkach, szczególnie gdy wnioskujący nie występuje w ewidencji geodezyjnej wskazanej działki 

lasu, winien on zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego w sposób wiarygodny udowodnić swe prawa do korzystania 

z lasu (np. prawo do spadku, dokument darowizny lub kupna lasu albo drewna). 

W przypadku nie spełnienia podanych warunków wniosek załatwiany jest odmownie. 


