Międzyrzec Podlaski, dnia…...-…...-........... r.

Imię i nazwisko:
Adres:
Tel.

Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Międzyrzec
ul. Leśna 8
21-560 Międzyrzec Podlaski

+48

e-mail

Wniosek
Jako właściciel/współwłaściciel/ jednostka organizacyjna1 nieruchomości o łącznej powierzchni ................... ha,
położonej w miejscowości ............................................................... gmina ....................................................
opisanej szczegółowo poniżej wnioskuje o jej zakup przez Nadleśnictwo Międzyrzec.
Numer Księgi

Wieczystej2

Współwłasność

Obręb
Działka
ewidencyjny ewidencyjna

Użytek
gruntowy

Powierzchnia

Wartość

Orientacyjny
skład gatunkowy
i wiek

Załączniki3

Poniższym podpisem oświadczam, że:
- posiadam pełnie praw do zawarcia umowy sprzedaży,
- załączone skany są zgodne z dokumentami oryginalnymi,
- załączoną dokumentację wraz z niniejszym wnioskiem przedłożę w formie papierowej do siedziby nadleśnictwa w
przypadku otrzymania na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w
przeciągu 30 dni od dnia otrzymania wiadomości,
- składając niniejszy wniosek i wszelkie załączone do niego oświadczenia zostałam(em) pouczona(y) o
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań: „Kto składając
zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”.

……………………………………………………
podpis
Wymagane załączniki
1. Wypis z ewidencji gruntów i kopię mapy ewidencyjnej,
2. Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy z którego wynika, że las lub grunt jest przeznaczony do zalesienia lub decyzję
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3. Oświadczenia właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych lub oświadczenie o geodezyjnym ustaleniu granic,
4. Oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich,
5. Oświadczenie, że nieruchomość jest niezabudowana,
6. Ustalona wartość rynkowa odpowiadająca cenom rynkowym oraz realnej wartości na gruncie wykonaną przez rzeczoznawcę
majątkowego,
7. Inne.
* Wszelkie koszty poniesione przez wnioskodawcę na przygotowanie przedmiotowego wniosku nie będą zwracane przez Nadleśnictwo.

Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Międzyrzec. Prawa i obowiązki które, Pani/Panu przysługują są
umieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa: https://miedzyrzec.lublin.lasy.gov.pl/rodo
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niepotrzebne skreślić
w przypadku gdy nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej proszę wpisać "Brak"
wymienić dołączane dokumenty

