
…….Pisz 01.01.2010r.…….. 
 

miejscowość i data   

 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 
           Ja ........JAN KOWALSKI...............imiona rodz.......JAN, JANINA........ legitymujący się dowodem 
osobistym Seria ......AB......Nr ........0123456......wydanym przez ..........BURMISTRZ PISZ..................... 
zam. ......ul. WARSZAWSKA 1............12-200 PISZ...........  ..... , telefon …...500 123 456......................  
                                  /dokładny adres/ 
jako właściciel ( współwłaściciel )* lasu o pow.........1.00.................... ha położonego na terenie wsi 
..............WIARTEL.................................. gmina ..............PISZ........................................... na działkach o nr 
geod. ..............1/1............................................................................................................z a w i a d a m i a m   
o zamiarze pozyskania w moim lesie zgodnie z zasadami gospodarki leśnej określonej  w  określonymi  w  
ustawie  z   dnia  28 września 1991 r. o  lasach (Jednolity tekst Dz. U. Nr  101, poz. 444  z późn.  zm.) oraz 
w myśl rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich 
stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. Nr 36 , poz. 201) 
i proszę o oznakowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania dla niżej wymienionych ilości 
drzew: 
 

1) gatunek drzewa .................SOSNA....................... ilość sztuk ..........5............ 
 
2) gatunek drzewa .................BRZOZA...................... ilość sztuk .........5............ 
 
3) gatunek drzewa ..................................................... ilość sztuk .........................    
  
4) gatunek drzewa ..................................................... ilość sztuk ......................... 
                                                                         

 
 
 
                                                                       .........................JAN KOWALSKI........................................... 
                                                                              czytelny podpis właściciela (współwłaścicieli *) 

 

 

 

* przy współwłasności należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli 

_____________________________________________________________________________________ 

 

           Starostwo Powiatowe w Piszu stwierdza, że ww. jest właścicielem (współwłaścicielem ) 
działki nr………………… o pow. Lasu………………… ha obręb geod……………………………. 
działki nr………………… o pow. Lasu………………… ha obręb geod……………………………. 
działki nr………………… o pow. Lasu………………… ha obręb geod……………………………. 
działki nr………………… o pow. Lasu………………… ha obręb geod……………………………. 
 

 

dnia , .......................................                                                            ........................................................... 
                                                                                                                                        podpis 

 
Z mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dziennik Ustaw nr. 225 poz. 1635), załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 
R. (poz. 1635) część II przedmiot opłaty skarbowej pozycja 21. 
Opłata skarbowa 10zł. 
 
Numer konta Urzędu Miejskiego w Piszu: 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 
 


