............................., dnia ................................
/ miejscowość/ /data/
Imię i Nazwisko:…………………………….
Adres zamieszkania:…………………………
……………………………………………….
Seria i nr dowodu osobistego*:……………….
Telefon:………………………………………
Wniosek do Nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła
Proszę o ocechowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna. Dla mojej działki /ek/ obowiązuje
uproszczony plan urządzenia lasu.
Dla
działki/działek/)**
…………………………………………
znajdującej/znajdujących)**
się
w
powiecie…………………….,

gminie…….…………,

obrębie……….………….

której/których)**

jestem

właścicielem/współwłaścicielem)**
* pole nieobowiązkowe
** niepotrzebne skreślić
Jestem świadomy /a/ odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z artykułu 233 Kodeksu karnego.

...........................................
/podpis/
Nadleśnictwo Wisła 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.
Administratorem danych ujawnionych w niniejszym wniosku, jest Nadleśnictwo Wisła z siedzibą: ul. Czarne 6, 43-460 Wisła. Dane zbierane są ze
względu na prawne obowiązki w związku z prowadzeniem gospodarki leśnej. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w
siedzibie administratora oraz na stronie www.wisla.katowice.lasy.gov.pl
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