
Załącznik do procedury Nr ZZM-5 

**Znak sprawy :                                  .    
                                                                                  

 

......................................................                                  ........................................., dnia ……………………… 

                imię i nazwisko      miejscowość                           data 

 

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

                      adres                  Zarząd Zieleni Miejskiej  

w Krakowie 

......................................................                 ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków,  

Adres biura i do korespondencji: 

......................................................           ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków 

              numer telefonu          

WNIOSEK 

Jako właściciel/współwłaściciel/zarządca* lasu położonego na działkach 

ewidencyjnych: 

Nr działki Pow. lasu 

  

  

  

 

w miejscowości ................................................................ gmina ........................................................ 

wnioskuję o: 

1) ustalenie zadań w zakresie pozyskania drewna w ww. lesie, wydanie decyzji administracyjnej 
zezwalającej na wyrąb drzew oraz o wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna*, 

2) wyznaczenie drzew do wyrębu  - zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, decyzją starosty 
wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu – i wydanie świadectwa legalności pozyskania 
drewna*, 

3) wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna pozyskanego zgodnie z uproszczonym planem 
urządzenia lasu decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu lub decyzją 
administracyjną ustalającą do wykonania zadania z zakresu gospodarki leśnej*. 

 
Zaznaczam, że: 

1) uproszczony plan urządzenia lasu / decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu 
określa dopuszczalny rozmiar wyrębu w ww. lesie w ilości  .................  m3 * 
 

Nr działki 
Dopuszczalny rozmiar 

wyrębu [m3] 

  

  

  

 
2) dla ww. działek brak jest uproszczonego planu urządzenia lasu *. 

 
Jednocześnie, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 KK zgodnie z którym „Kto, składając 
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, 
oświadczam, że wskazane drzewo i las stanowią moją własność, współwłasność, znajdują się w moim 
zarządzie, (w przypadku współwłasności załączam pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli). * 
 
Rodzaj dokumentu tożsamości ............................................... seria i numer ……………….……..……………… 
 

…................................................................ 
 Podpis 



Załącznik do procedury Nr ZZM-5 

My, niżej podpisani współwłaściciele działek leśnych jak wyżej wyrażamy zgodę 

na wnioskowany wyrąb drzew i wydanie świadectwa legalności ich pozyskania. 

 

Lp. Imię i nazwisko Adres 
Numer dowodu 

osobistego 
Podpis 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

 

Upoważnienie 

Ja .............................................................. zam. ...................................................................  

upoważniam Pana/Panią ....................................................................................................... 

zam.  ...................................................................................................................................... 

do reprezentowania mnie w ramach toczącego się postępowania dotyczącego pozyskania 

drewna oraz ustalenia innych zadań z zakresu gospodarki leśnej. 

Upoważnienie obejmuje w szczególności wskazanie granic działek leśnych objętych 

niniejszym wnioskiem oraz zlokalizowanych na nich drzew, o których wyrąb wnioskuję. 

 

............................................... 
                                                                                    podpis 

 

**Wniosek wpłynął dnia  ......................................         ………………………………………… 

           podpis przyjmującego   

 
                     
 
 
 
 
                                                                               
* niepotrzebne skreślić  

**Wypełnia Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie   


