Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 23
………………………………………..

……………………………………………

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy, -ów)

……………………………………………
……………………………………………
(adres do korespondencji)

……………………………………………
(dane kontaktowe: telefon, e-mail)
……………….………………………………………
PESEL (osoba fizyczna) NIP (osoba prawna)

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Zielonej Górze
ul. Kazimierza Wielkiego 24 a
65-950 Zielona Góra
WNIOSEK
Wnoszę / wnosimy o wydanie decyzji zezwalającej na trwałe/czasowe* wyłączenie z produkcji
gruntów leśnych o powierzchni ...................m2 stanowiących działkę / działki / część działki* o numerach
ewidencyjnych ................................................................ położonych w obrębie ewidencyjnym
.................................................................. gmina .......................................
w celu .............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Proszę o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji, w następujący sposób:**
1. Z jednoczesnym naliczeniem wszystkich należnych opłat.
Oświadczam/y*, że inwestycję rozpocznę/iemy* niezwłocznie po terminie, w którym decyzja stanie
się ostateczną.
2. Z naliczeniem tylko należności i odroczeniem wyliczenia jednorazowego odszkodowania za
przedwczesny wyrąb drzewostanu oraz opłat rocznych, do dnia faktycznego wyłączenia
gruntów z produkcji.
Oświadczam/y*, że poinformuję/my* niezwłocznie dyrektora rdLP o terminie rozpoczęcia inwestycji.
3. Bez naliczenia opłat – w związku z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego
zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Oświadczam/y*, że naliczone w decyzji opłaty będą ponoszone przez:
……......................................................................................................................................................
Załączam/y* dokumenty zaznaczone na odwrocie wniosku.
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883),
wyrażam/ y * zgodę na przetwarzanie moich / naszych* danych osobowych w celu zaewidencjonowania
dokonanego przeze mnie/nas*
wyłączenia z produkcji oraz umożliwienia organowi decyzyjnemu
przekazywania informacji związanych z uzyskaną zgodą na wyłączenie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
niepotrzebne skreślić
** niepotrzebne punkty skreślić

....................................................................................
(podpisy / y wnioskodawcy / ów)
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Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 23
W załączeniu:
1. Wypis i wyrys (zaświadczenie/kopia uchwały) z właściwego organu samorządu
terytorialnego potwierdzający przeznaczenie gruntu w obowiązującym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia). Decyzja o warunkach
zabudowy (celu publicznego) w odniesieniu do gruntów leśnych może być wydana, gdy
nieruchomość była przeznaczona na cele nieleśne w planie zagospodarowania
przestrzennego, który utracił ważność na podstawie art. 88 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. nr 80, poz. 717) oraz gdy
została zachowana procedura uzgodnienia decyzji z właściwym terytorialnie dyrektorem
rdLP.
Punkt ten nie dotyczy działań opisanych w art. 8 ust. 1 ustawy.
2. Aktualny wypis i wyrys z powszechnej ewidencji gruntów i budynków lub wypis i mapa
ewidencyjna (oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia) – z wniesioną
przez wnioskodawcę lokalizacją projektowanej inwestycji.
3. Opis taksacyjny lasu dla gruntów wnioskowanych o wyłączenie (zawierający: typ
siedliskowy lasu, skład gatunkowy drzewostanu, wiek, zadrzewienie i bonitację),
potwierdzony za zgodność, w przypadku lasów w zarządzie LP przez służby Lasów
Państwowych, a w przypadku lasów innej własności, przez urząd starostwa powiatowego.
4. Kopia mapy gospodarczej (leśnej) lub wydruk mapy numerycznej z wniesioną lokalizacją
projektowanej inwestycji, potwierdzony za zgodność przez służby Lasów Państwowych
(starosty).
5. Tytuł prawny władania nieruchomością w przypadku gruntów nie stanowiących
własności wnioskodawcy – (w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
w zarządzie PGL LP, jednym z warunków umożliwiających wydanie decyzji zezwalającej
na wyłączenie gruntów z produkcji jest posiadanie stosownej umowy cywilno-prawnej z
właściwym terytorialnie nadleśniczym).
6. W przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP,
pisemna akceptacja projektowanego zamierzenia inwestycyjnego uzyskana od właściwego
terytorialnie nadleśniczego.
7. Zestawienie powierzchni wnioskowanych do wyłączenia gruntów leśnych wg
pododdziałów (wydzieleń leśnych), z uwzględnieniem wyłączeń liniowych: dróg i linii
oddziałowych.
8. W odniesieniu do wniosków o czasowe wyłączenie z produkcji leśnej, decyzję właściwego
terytorialnie starosty, określającą leśny kierunek rekultywacji gruntów, dodatkowo w
odniesieniu do wniosków dotyczących poszukiwania, rozpoznania i wydobycia kopalin
– koncesja na te działania.
9. Pełnomocnictwo – jeśli podmiot składający wniosek działa w imieniu podmiotu
ubiegającego się o zgodę na wyłączenie z produkcji leśnej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wniosek należy złożyć w sekretariacie biura RDLP w Zielonej Górze lub przesłać pocztą.
Niezłożenie któregoś z wyżej wymienionych dokumentów, niezbędnych do wydania decyzji,
skutkuje wezwaniem organu do uzupełnienia wniosku, a brak odpowiedzi na wezwanie
powoduje pozostawienie wniosku bez biegu.
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