
Załącznik Nr 22 

                                                          do Zarządzenia Starosty Puławskiego            
Nr 66.z dnia 16 czerwca 2011r. 

 
. 

F-08/SR 
 
..................................................................................................... 
miejscowość                                            data 
 

Pan Starosta  
Powiatu Puławskiego 

 
Wniosek o cechowanie i wydanie świadectwa  

legalności pozyskania drewna. 
 

Ja .................................................................................. legitymujący się dowodem   
osobistym nr ............................................... wydanym przez ................................... 
................................, zamieszkały /a/*  w .................................................................. 
gm. ...................................................... jestem właścicielem / współwłaścicielem /* 
działki/ek/* leśnej/ych/* nr nr .................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
położonej/ych/* w ...................................................................................................... 
gmina ......................................................................... . 
Pozyskałem /am/ Chcę pozyskać*  następujące ilości i gatunki drzew:  
................................ - .............. szt., .................................. - .................. szt., 
................................ - .............. szt., .................................. - .................. szt., 
................................ - .............. szt., .................................. - .................. szt., 
drewna opałowe iglaste /liściaste* w ilości ............................................................... 
 
Oświadczam, że współwłaściciele wyrażają zgodę na pozyskanie w/w ilości 
drzew*. 
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań tj. 
pozbawienia wolności do lat 3 (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że 
w/w informacje są zgodne z prawdą, a wskazane do ocechowania drewno 
zostało pozyskane z mojego lasu bez naruszenia praw własności innych osób.    
 
 */ niepotrzebne skreślić   
 
tel. kont.  
 
...................................................... 
 podpis 
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