...........................................
(Miejscowość, dnia )

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
Imię i nazwisko (nazwa firmy)
adres wnioskodawcy/ów (siedziba)
osoby fizyczne: pesel; osoby prawne: NIP
opcjonalnie: tel. kontaktowy lub adres e-mail,

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych
we Wrocławiu
WNIOSEK

Wnoszę/wnosimy o wydanie decyzji zezwalającej na trwałe/nietrwałe
wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśnego o powierzchni ............ m2 stanowiącego
działkę ewidencyjną (część działki) o numerze ewidencyjnym ............... w obrębie
ewidencyjnym ................................................... gmina …………………………………
przy ulicy .......................................nr ............, dla której Sąd Rejonowy w
…………………

prowadzi

księgę

wieczystą

nr

KW

……………,

w

celu:

…………………………………………………………………………………………………
………………….............................................................................................................
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO, Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)
wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych w celu: umożliwienia
przekazywania informacji związanych z uzyskaną zgodą na wyłączenie z produkcji gruntów leśnych,
obsługi poboru oraz dystrybucji opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej,
zaewidencjonowania dokonanego przez Panią/Pana wyłączenia z produkcji gruntów leśnych.
Oświadczam/y, że wnioskowane do wyłączenia grunty leśne nie zostały dotychczas wyłączone
z produkcji leśnej, i nie została wydana dla wnioskowanych gruntów decyzja o pozwoleniu na budowę,
o której mowa w przepisach ustawy prawo budowlane.

……………………………………
(podpis/y wnioskodawcy/ców)

1

W załączeniu przedkładam/y:
1. Wypis i wyrys (zaświadczenie) z właściwego organu samorządu terytorialnego o innym
niż leśnym przeznaczeniu gruntu w obowiązującym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzja ustalająca
warunki zabudowy lub decyzja ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego
(w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
2. Opis taksacyjny miejsca wyłączenia (typ siedliskowy lasu, gatunek i wiek drzewostanu
głównego, zadrzewienie, bonitacja, wiek rębności oraz informacja czy jest to las
ochronny – w przypadku art. 12a – informacja o typie siedliskowym lasu). Wymienione
elementy zawarte są m.in. w planach urządzenia lasu, uproszczonych planach
urządzenia lasu, inwentaryzacjach stanu lasu, opisach taksacyjnych lasu.
3. Wypis z rejestru gruntów.
4. Tytuł prawny do gruntu – stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Wnioskodawca musi posiadać
obowiązującą umowę dzierżawy zawartą z właściwym nadleśnictwem).
5. Plan wyłączenia (dokumentację geodezyjną z pomiaru gruntów leśnych: wyrys z mapy
uzupełniającej do operatu ewidencji gruntów z naniesionymi granicami geodezyjnymi
wszystkich wnioskowanych do wyłączenia gruntów, mapę gospodarczą nadleśnictwa z
naniesionymi granicami geodezyjnymi wszystkich wnioskowanych do wyłączenia
gruntów w skali 1:5000 (dotyczy gruntów własności Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego), zestawienie powierzchni wnioskowanych do
wyłączenia gruntów leśnych według pododdziałów – z uwzględnieniem dróg leśnych i
linii oddziałowych, z wyszczególnieniem powierzchni wyłączenia pod budynkami,
ciągami komunikacyjnymi, parkingami, szambem, ławą fundamentową ogrodzenia,
śmietnikiem, itp.).
6. Ostateczna decyzja właściwego miejscowo starosty, nakładająca na Wnioskodawcę
obowiązek rekultywacji gruntów (w formie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z
oryginałem kopii) lub innego dokumentu niezbędnego do stwierdzenia
trwałego/nietrwałego wyłączenia gruntu. Powyższe dotyczy nietrwałego wyłączenia
gruntów z produkcji oraz okresowego wyłączenia, o którym mowa w art. 8 ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych).
7. Inne dokumenty i oświadczenia (np. kopie dokumentacji projektowej, koncesje na
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie, zezwolenia na prowadzenie określonej
działalności na gruncie). Koncesja jest niezbędna do wyłączenia gruntów z
przeznaczeniem na działalność gospodarczą wskazaną w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2017.2126 t.j. z dnia 2017.11.17).
8. Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania firmy (np. wypis z ewidencji
działalności gospodarczej, KRS, pełnomocnictwo, potwierdzenie uiszczenia opłaty
skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, itp.).
W przypadku załączania kopii dokumentów, winny być one poświadczone
o zgodności z oryginałem przez osoby wymienione w art. 76a Kodeksu postępowania
administracyjnego.
Wniosek można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie biura Dyrekcji.
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