
 

 
KARTA INFORMACYJNA 

 

Nazwa sprawy Wniosek o wydanie zezwolenia na pozyskanie 
drewna w lesie niestanowiącym własności 
Skarbu Państwa niezgodnie z Uproszczonym 
Planem Urządzenia Lasu    

Znak RŚ.6164.2. 

Komórka organizacyjna Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska 

Wymagane dokumenty  
 

1. wniosek o wydanie zezwolenia na pozyskanie 
drewna w lesie niestanowiącym własności 
Skarbu Państwa niezgodnie z Uproszczonym 
Planem Urządzenia Lasu złożony przez osobę 
posiadająca tytuł prawny do władania 
nieruchomością (właściciel, współwłaściciel, 
dzierżawca lub pełnomocnik); 
2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za 
wydanie decyzji; 
3. pełnomocnictwo – w przypadku gdy strona 
działa przez pełnomocnika 

Opłaty  
 

10 zł za wydanie decyzji 
17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa 

 
Opłatę należy wnieść osobiście w kasie 
Starostwa Powiatowego w Sochaczewie lub na 
konto: 

 
Numer konta  
87 1240 5703 1111 0010 6445 2635 
 
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule 
wpłaty należy podać informację: 
- opłata skarbowa tytułem: wniosek o 
zezwolenie na wycinkę drzew 

Miejsce złożenia 
dokumentów 

kancelaria ogólna starostwa  

Termin załatwienia sprawy - Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez 
zbędnej zwłoki; 

- Sprawy wymagające przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie 
później niż w ciągu miesiąca. Przewidując 
niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd 
powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje 



nowy termin załatwienia sprawy; 

- Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane 
są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od 
dnia wszczęcia postępowania. Przewidując 
niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd 
powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje 
nowy termin załatwienia sprawy; 
- Organ administracji w uzasadnionych 
przypadkach może wyznaczyć inny termin 
załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę; 

Podstawa prawna 
 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)  

2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o 
lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z poźn. 
zm.) 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o 
opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1000) 

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia              
28 września 2007 r. w sprawie zapłaty 
opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 
1330)  

 


