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

Dane wnioskodawcy: 

           

……………………………………………. 

/imię i nazwisko lub nazwa firmy/ 

 

…………………………………………….. 
/adres do korespondencji/ 

 

…………………………………………….. 
/telefon do kontaktu-opcjonalnie/ 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie 

Wydział Gospodarowania Środowiskiem 

 

Wniosek 

 

Wnoszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że inwestycje planowane na działce/działkach* 

numer ………………………………………………… położonej/położonych* w obrębie geodezyjnym 

…………………….. w gminie ………………….. polegające na: 

1) przebudowie składu gatunkowego drzewostanu przez: 

a) wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego 

w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat, lub 

b) dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym 

średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz                          

z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach, lub 

2) zróżnicowaniu struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w 

drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna 

warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących                

i uaktywniających glebę, lub 

3) założeniu remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów 

o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego 

w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć 

powierzchnię 10 arów, lub 

4) czyszczeniach późnych rozumianych jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, 

w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające    

na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych, lub 

5) zabiegach ochronnych przed zwierzyną polegających na: 

a) ogrodzeniu remizy - w przypadku realizacji inwestycji, o której mowa w pkt 3, albo 

b) zabezpieczeniu drzewek repelentami - w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa 

w pkt 1 i 2, albo 

c) zabezpieczeniu drzewek osłonkami - w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa        

w pkt 1 i 2 

nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 

ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji 

stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3 tej ustawy. 

Oświadczam, że jestem*/nie jestem* właścicielem*/współwłaścicielem* ww. działki/działek*. 

  

 

*niepotrzebne skreślić 

                                      ………………………. 
 /podpis/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Pouczenie: 

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu 

Karnego za składanie fałszywych zeznań. 
Inwestycje są zgodne z § 2 ust. 2 pkt 1-5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia                              

26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej                 

w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich 

wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

Za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł, którą należy wpłacić              

na numer rachunku bankowego 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 Powszechna Kasa Oszczędności 

BP S.A. Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat. 
 

Uprzejmie informujemy, że warunkiem przetwarzania Pana/i danych osobowych podanych opcjonalnie 

(nr telefonu) w celu usprawnienia kontaktu jest wyrażenie dobrowolnej i świadomej zgody                         

na przetwarzanie tych danych osobowych. Ma Pan/i prawo wycofania wyrażonej zgody w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna RODO 

została zamieszczona na stronie internetowej http://bip.powiat-olsztynski.pl/ w zakładce ochrona 

danych osobowych. 
 

Wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych 

opcjonalnie w celu usprawnienia kontaktu. 
 

     ……………………….. 

             /data i podpis/ 

Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, które wcześniej dobrowolnie 

podałem/am w celu usprawnienia kontaktu. 
      

     ……………………….. 

             /data i podpis/ 

 


