
Załącznik nr 6 
do porozumienia z dnia 31.12.2020  r. 

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

    (Imię i nazwisko)             (Miejscowość, data)     
........................................................................ 
  (Adres zamieszkania) 
 
……. - …………  …………………………. 
(Kod pocztowy)          (Miejscowość) 
 
PESEL: ...........................................  

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

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk 
Miejsce składania wniosku: ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk 

Wniosek o cechowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna 

Oświadczam, iż jestem właścicielem/współwłaścicielem* działki  leśnej o 

nr.: ……........................................................................................................................................ 

o łącznej powierzchni leśnej………… ha, położonej na terenie wsi .......................................... 

 w gminie .............................................  

Proszę o oznakowanie  oraz wydanie świadectwa  legalności  drewna pozyskanego poprzez: 

1. wyrąb jednostkowy ......................................... szt./gatunek* 

2. cięcia pielęgnacyjne .…................................... ha * 

3. zrąb .................................................................. ha* 

Pozyskania drewna dokonałem zgodnie z: 

1. Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu dla miejscowości …......................................* 

2. Inwentaryzacją Stanu Lasu dla miejscowości ................................................................* 

3. Decyzją nr  …...................................................... z dnia .......................................... * 

POUCZENIE 

1. Nadleśniczy nie ponosi konsekwencji prawnych z tytułu  błędnego  wskazania  
na gruncie działki lub jej granic oraz wynikłe z tego tytułu  skutki. 

2. Pomiarów pozyskanego drewna dokonuje się w obecności i przy pomocy właściciela/współwłaściciela. 
3. Jednocześnie, świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, który 

stanowi, że ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3”,  oświadczam, że las którego dotyczy niniejszy wniosek jest: 

 moją własnością, a realizowane prawo pozyskania drewna nie jest w żaden sposób ograniczone 
prawami osób trzecich* 

 stanowi współwłasność, a pozostali współwłaściciele zostali przeze mnie powiadomieni o 
zamiarze wyrębu i wyrażają na nie zgodę*. Do wniosku dołączam zgodę podpisaną przez 
wszystkich współwłaścicieli wraz z ich aktualnymi adresami zamieszkania. 

Załącznik do wniosku: 
1. Skrócony wypis z rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków 
 

 

…………………………… 
(czytelny podpis) 



*niepotrzebne skreślić 
 

 
Oświadczenie 

 

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

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

osobistym nr....................................... 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. 

 

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

                   (czytelny podpis współwłaściciela) 

 

 

2. Ja niżej podpisana/y................................................................................................................ 

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

osobistym nr....................................... 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. 

 

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

                   (czytelny podpis współwłaściciela) 

 
 

3. Ja niżej podpisana/y................................................................................................................ 

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

osobistym nr....................................... 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. 

 

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

                   (czytelny podpis współwłaściciela) 


