Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem
urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa wart. 19 ust.3 ustawy o lasach w
przypadkach losowych.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Wniosek właściciela o wydanie decyzji w sprawie pozyskania drewna;
2 ) Mapa ewidencyjna z zaznaczoną działką;
3) Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej;
4) W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa
urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową.

lub

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21123,62-600 Koło
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracownika - I piętro, pok. 106.
tel. 63 26 17 834
Złożenie dokumentów: Biuro podawcze Starostwa, parter.
Odbiór dokumentów: Osobiście przez wnioskodawcę, pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty,
I piętro, pok.l 06.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
l) nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów;
2) w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Decyzja administracyjna.

SPRAWY:

OPŁATY:
l. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł.
2. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika-należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub
urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej

można dokonać:

- w kasie I piętro, budynek B, ul. Sienkiewicza 27
- w formie bezgotówkowej na konto Urzędu Miejskiego w Kole

Nr konta:

13 1090 12030000000020005871

TRYB ODWOŁAWCZY:
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za
pośrednictwem Starosty Kolskiego, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie terminu do wniesienia
odwołania strona będzie mogła zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Kolskiego. Z dniem
doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja stanie się ostateczna i
prawomocna.
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika - I piętro, pok. 106
e-mail: os@starostwokolskie.pl
tel. 63 26 178 834
PODSTAWA PRAWNA
I. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego U. t. Dz .. U. z 2017r.poz. 1257)
2. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 788)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 20l6r. poz. 1827 ze zm.)

