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WNIOSEK 

o ocechowanie drewna oraz wydanie Świadectwa legalności pozyskania drewna. 

 

 Na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, legitymujący 

się dowodem osobistym seria……., numer…………. wydanym przez ………………………., 

jako właściciel1) działki/ek leśnych nr…………………………………………………………., 

o powierzchni ………………………, położonej/ych w miejscowości………………………..., 

gm. …………………………. proszę o ocechowanie drewna oraz wydanie Świadectwa 

legalności pozyskania drewna dla niżej wymienionych drzew: 

 

- drzewa iglaste (wielkowymiarowe) w ilości             …………….sztuk, 

- drzewa liściaste (wielkowymiarowe) w ilości           .……………sztuk, 

- drewno opałowe iglaste w ilości                                .………………m3, 

- drewno opałowe liściaste w ilości                             ......……………m3, 

 

Oświadczam, że ww. drzewa są moją własnością1) i rosną w granicach mojej działki,  

a współwłaściciele wyrażają zgodę na ich pozyskanie w ilości wyszczególnionej powyżej. 

Jednocześnie oświadczam, iż świadomy jestem odpowiedzialności karnej za fałszywe 

zeznania wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego. 

Brak kontaktu w terminie 60 dni od daty wpływu wniosku będzie oznaczał rezygnację 

z zamiaru pozyskania drewna. 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na 

potrzeby niezbędne do realizacji tego wniosku zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych oraz ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. 

Starostwo Powiatowe nie ponosi konsekwencji prawnych z tytułu błędnego wskazania 

przez właściciela1) na gruncie działki lub jej granic oraz nie bierze na siebie 

odpowiedzialności za ewentualne spory wynikające z naruszenia praw własności lub innych 

należności majątkowych. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim z siedzibą 

przy ul. Lubelskiej 4, 24-300 Opole Lubelskie; e-mail: starostwo@opole.lublin.pl, tel.: 81-827-22-60. 
2. Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim: e-mail: inspektor@cbi24.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku dotyczącego ocechowania drewna oraz 

wydania Świadectwa legalności pozyskania drewna na podstawie § 14 ust. 1 i 3 ustawy o lasach. 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie Przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z przepisami o archiwizacji. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych , prawo do ich sprostowania, prawo ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. 
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich 

podania a konsekwencją  niepodania będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do zautomatyzowania decyzji w rozumieniu  

art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach. 
 

 

 

                                                                          ……………………………………………… 
                                                                                              (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

 

Załączniki2) 
 

- ………………………………………………………. 
- ………………………………………………………. 
 

1) Art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach: „Użyte w ustawie określenia oznaczają: właściciel lasu – osobę fizyczną lub 

prawną lub jednostkę organizacyjną  nieposiadającą osobowości prawnej będącą właścicielem albo użytkownikiem 

wieczystym lasu oraz osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej będącą posiadaczem samoistnym, użytkownikiem, zarządcą lub dzierżawcą lasu”. 
2) Dołączone do wniosku kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. 

 

 

 

 

Adnotacje urzędowe: 
 Według uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu dla 

miejscowości ……………………………………………., pozycja ………….., do pozyskania 

z działki ……………................ przewiduje się  ……………… m3 drewna w ramach 

wykonania zabiegu ……………………………….. . 

 
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim 

ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie tel. 81 827-61-13 fax 81 827-22-36 e-mail starostwo@opole.lublin.pl 

pok. 102-103. 


