
Załącznik nr 3 

 

..................................... 
                                                                                                                                                   miejscowość, data 

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

 

......................................................... 
(adres zamieszkania) 

 

......................................................... 
(numer i seria dowodu osobistego) 
 

 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Garwolin 

 

ZAWIADOMIENIE 
 

 Niniejszym informuję, że w miesiącu ................... 20.... r. zamierzam dokonać wyrębu 

drzew w następującej ilości i gatunkach: 

 

..................................... - .......................... szt. , ...................................... - .......................... szt. 

..................................... - .......................... szt. , ...................................... - .......................... szt. 

..................................... - .......................... szt. , ...................................... - .......................... szt. 

..................................... - .......................... szt. , ...................................... - .......................... szt. 

 

na działce leśnej nr .............................................. we wsi ...........................................................  

gmina ................................................... zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu / 

decyzją ustalającą zadania w zakresie wyrębu drzew.* 

 W związku z tym proszę o dokonanie cechowania pozyskanego drewna i wydania 

świadectwa legalności pozyskania. W celu legalnego pozyskania drewna wnoszę o wydanie 

stosownej decyzji administracyjnej jeżeli jest to konieczne*. 

 

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

 
Pouczenie: Do rozporządzenia rzeczą wspólną – zgodnie z art. 199 k. c. – oraz do innych czynności, które 

przekraczają zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Spory wynikłe 

z naruszenia prawa własności i współwłasności rozstrzygają sądy powszechne. 

Odpowiedzialność cywilną za błędne wskazanie na gruncie działki leśnej lub jej granic, na której pozyskano 

drewno ponosi osoba ubiegająca się o cechowanie drewna. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 § 1 k.k.) 

oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem* działki leśnej nr .............................. 

.......................... we wsi ...................................... gmina ............................................................. 

na której zamierzam dokonać wyrębu drewna / i otrzymałem zgodę wszystkich 

współwłaścicieli*.  

 

 

...............................................    ............................................. 
               (miejscowość, data)               (podpis) 

 
* - niepotrzebne skreślić 

 
Nadleśnictwo Garwolin nie ponosi konsekwencji prawnych z tytułu błędnego wskazania na gruncie działki lub jej granic oraz 

nie bierze odpowiedzialności za ewentualne spory wynikające z naruszenia praw własności lub innych należności 

majątkowych. 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Zawiadomienia o zamiarze dokonania wyrębu drzew. 

 

 

 

Starosta Powiatu Garwolińskiego /Wójt Gminy ......................* stwierdza, że zgodnie z 

rejestrem ewidencji gruntów pobranym ze Starostwa Powiatowego w dniu 

................................ 20.... r. Pan/i/ ........................................................................................ jest 

właścicielem/współwłaścicielem* lasu o pow. .................. ha, nr działki** 

............................................................................................ położonej/ych/ na terenie wsi 

............................................................................................. gmina .......................................... . 

Działka leśna jest położona na terenie lasów ochronnych.* 

 

 

.....................                                                                                              ................................ 
       data                                                                                                                                          podpis 

 

..................................... 
pieczęć Urzędu 

 
 

* - niepotrzebne skreślić 

** - po wypełnieniu tabeli wolne miejsca wykreślić 

 

 

Współwłaściciele: 
(Imię i nazwisko) 

 

 

          

…………………….. 
                pieczęć Urzędu 
 
 

1. Administratorem Państwa danych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Garwolin. Adres: Nadleśnictwo Garwolin, Miętne  

ul. Główna 3, 08 – 400 Garwolin. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach ochrony 

danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej: garwolin@warszawa.lasy.gov.pl lub 

osobiście w siedzibie administratora. 

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o ocechowanie drewna oraz wydanie świadectwa 

legalności pozyskania drewna na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia  

25 września 1991 r. o lasach.   
4. Państwa dane mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa.  

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku 

archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7.  W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe. 
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