
………………………………………… 

                                                                                                                                     Miejscowość, data 

……………………………………………………. 

Imię i nazwisko 

……………………………………………………. 

Adres zamieszkania 

……………………………………………………. 

Nr tel.  

Starosta Bialski 

ul. Brzeska 41 

21-500 Biała Podlaska 

Wniosek o ocechowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna 

Proszę o dokonanie cechowania drewna pozyskanego z działki 

nr ……………………………………………………………… w obrębie ewidencyjnym………………………………………, 

gmina ……………………..……………………, na której znajduje się las oraz wydanie świadectwa 

legalności pozyskania drewna : 

1. gatunek ………………………………………… - …………………... szt. 

2. gatunek ………………………………………… - …………………... szt. 

3. gatunek ………………………………………… - …………………... szt. 

4. gatunek ………………………………………… - …………………... szt. 

5. gatunek ………………………………………… - …………………... szt. 

Oświadczam, że jestem (właściwe zaznaczyć):  

 właścicielem        współwłaścicielem     użytkownikiem  

ww. działki i zobowiązuje się do wskazania wyżej wymienionej działki w terenie. 

 

Oświadczam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

zeznania, (w tym za fałszywe wskazanie drewna i lasu stanowiącego moją własność, jak 

również znany mi jest przebieg granic działki) wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu 

Karnego (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). 

Brak kontaktu w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku, będzie oznaczało moją 

rezygnację z zamiaru pozyskania drewna. 

………………………………… 

                                                                                                                                          (Podpis wnioskodawcy) 

Starostwo Powiatowe nie ponosi konsekwencji prawnych z tytułu błędnego wskazania na 

gruncie działki lub jej granic oraz nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne spory 

wynikające z naruszenia praw własności lub innych należności majątkowych. 



 

POUCZENIE 

Zgodnie art. 14a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach drewno pozyskane          

w lasach podlega ocechowaniu. Obowiązek zgłoszenia drewna do cechowania spoczywa na 

właścicielu lasu. Drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa cechuje 

starosta, który wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna. 

Pozyskanie drewna jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd. Tym samym zgodnie z art. 199 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny „Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do 

innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich 

współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, 

mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności 

oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.” 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bialski z siedzibą przy ul. Brzeskiej 

41, 21- 500 Biała Podlaska; email: starostwo@powiatbialski.pl, tel.: (83) 351-13-95. 

2) Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej: 21-500 Biała 

Podlaska, ul. Brzeska 41, email: iod@powiatbialski.pl , tel.: (83) 351-13-56. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ocechowania drewna i wydania świadectwa 

legalności pozyskania drewna na podstawie art. 14a 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 państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

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 ich sprostowania, prawo 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż, 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan 

zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, o których mowa w 

art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO. 

 

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

 (czytelny podpis, data) 

 

 

 

mailto:starostwo@powiatbialski.pl
mailto:iod@powiatbialski.pl


………………………………………… 

                                                                                                                                     Miejscowość, data 

Oświadczenie współwłaściciela działki 

Ja .................................................................................. zamieszkały/zamieszkała ................................................................ 

będący/będąca współwłaścicielem działki  nr .................................................................. położonej w obrębie 

ewidencyjnym ..............................................................., gmina ......................................................., na której znajduje 

się las, wyrażam zgodę na pozyskanie drzew z w/w działki zgodnie z wnioskiem z dnia 

......................................................................................................... Pana/Pani ............................................................................................. 

zamieszkałego/zamieszkałej .................................................................................. 

 

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

                                                                                                                                       (Podpis współwłaściciela)  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bialski z siedzibą przy ul. Brzeskiej 

41, 21- 500 Biała Podlaska; email:  starostwo@powiatbialski.pl , tel.: (83) 351-13-95. 

2) Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej: 21-500 Biała 

Podlaska, ul. Brzeska 41, email: iod@powiatbialski.pl , tel.: (83) 351-13-56. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ocechowania drewna i 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 państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

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 ich sprostowania, prawo 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż, 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan 

zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do  zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, o których mowa 

w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO. 

 

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

      (czytelny podpis, data) 
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