(Miejscowość, data)
(Nazwa wnioskodawcy i płatnika)

(Adres)
PESEL:
NIP:
REGON:
(Tel. kontaktowy)

Do Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych
w Radomiu
ul. 25 Czerwca 68
26 – 600 Radom

WNIOSEK
Proszę o wydanie decyzji zezwalającej na czasowe/trwałe *) wyłączenie z produkcji
gruntów leśnych na cele …………………………………………………………….………....
………………………..…………………………………………………………………………
o powierzchni …….… m2, wchodzących w skład działki/ek ewidencyjnej/ych o nr …………
……………….…………………położonej/ych w miejscowości ……….………..….………..,
gmina ………………..……., powiat …….…………….….. woj. …………………….. . .
Uwagi:
………………………………………………………………………………………………
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.
zm.), wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych w celu rozpatrzenia wniosku oraz
przekazywania informacji związanych z uzyskaną zgodą na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji.
(Podpisy wnioskodawców)
W załączeniu przedkładam:
1. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z wypisem
i wyrysem z tego planu, ostateczną decyzję o warunkach zabudowy.*)
2. Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencyjną użytków gruntowych terenu wnioskowanego do wyłączenia
z produkcji leśnej. W przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP załączyć także
umowę dzierżawy zawartą z właściwym nadleśnictwem oraz zgodę prawnego właściciela gruntu na wyłączenie gruntów
z produkcji i realizację inwestycji.
3. Mapę z naniesionym obszarem gruntów przewidzianych do eksploatacji kopaliny w skali 1:1000 - 1:5000 i określoną ich
powierzchnią wg poszczególnych użytków gruntowych i pododdziałów leśnych. W przypadku gruntów stanowiących
własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP załączyć także opis nieruchomości i mapę gospodarczą lasu
z naniesioną powierzchnią gruntów do wyłączenia.
4. Opis taksacyjny lasu na powierzchni wnioskowanej do wyłączenia z produkcji leśnej - jako wypis i wyrys z aktualnie
obowiązującego uproszczonego planu urządzenia lasu - ze starostwa powiatowego lub, gdy brak jest ww. opracowania:
opis taksacyjny sporządzony przez podmiot wykonawstwa urządzeniowego lasów lub osobę uprawnioną; opis
nieruchomości i mapę gospodarczą lasów - w przypadku gdy grunt znajduje się w zarządzie nadleśnictwa. *)
5. Inne dokumenty: koncesję na wydobywanie kopaliny; decyzję starosty ustalającą kierunek, termin i osobę zobowiązaną
do wykonania rekultywacji gruntów; odpis z KRS; decyzję środowiskową lub raport oddziaływania na środowisko;
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; oświadczenie inwestora o terminie planowanego
usunięcia drzewostanu oraz wyłączenia gruntów leśnych z produkcji; akt notarialny; pełnomocnictwo; itp. *)
*) - niepotrzebne skreślić

