………………………, ………...........
(miejscowość, dnia)

………………………………
………………………………
…..…………………………
………………………………
Imię nazwisko (nazwa firmy)
adres wnioskodawcy/ców (siedziba)

Numer identyfikacyjny ARiMR

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Zaporowo
14 – 526 Płoskinia

WNIOSEK

Wnoszę/wnosimy o sporządzenie planu inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 1
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 roku (Dz.U 2019 poz.
587) 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 dla gruntu
leśnego (Ls), położonego na działce/kach nr …………………………………………..., w obrębie
ewidencyjnym ……………………………...…. gmina ………………….……………. .
Inwestycja/e będzie/ą polegała/y na (zaznaczyć właściwe):
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,
b) dolesianie luk w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w
drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat,
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,
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,

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,
5) zabiegach ochronnych przed zwierzyną polegających na:
a) ogrodzeniu remizy – w przypadku realizacji inwestycji, o której mowa w pkt 3
rozporządzenia,
b) zabezpieczeniu drzewek repelentami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa
w pkt 1 i 2 rozporządzenia,
c) zabezpieczeniu drzewek osłonkami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa
w pkt 1 i 2 rozporządzenia.

……………………………..
(podpis/y wnioskodawcy/ców)

W załączeniu przedkładam/y*:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których realizowane będą
inwestycje.
Wypis z uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzji starosty na podstawie inwentaryzacji stanu
lasu.
Oświadczenie o powierzchni, na której realizowane będą inwestycje, zawierające nr działek
ewidencyjnych.
Zaświadczenie właściwego starosty potwierdzające, że inwestycje nie są sprzeczne z ustaleniami
uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu
lasu.
Materiał graficzny wraz z karą informacyjną, udostępnione przez ARiMR.
Kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków z naniesionymi granicami inwestycji.
Opinia właściwego dyrektora parku narodowego (dotyczy inwestycji realizowanych w granicach parku
narodowego i jego otulinie).
Opinia właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności inwestycji z
celami ochrony danego obszaru (w przypadku gdy inwestycja realizowana jest na terenie rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego oraz ich otulin oraz obszarów Natura 2000).

*niepotrzebne skreślić.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
Zgodnie art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie ich przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje się, że:
1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo Zaporowo 14-526 Płoskinia, Piórkowo 8A
2.Zgodnie z art.37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie jak podano
powyżej Nadleśnictwo Zaporowo wyznaczyło inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest
możliwy przez adres e-mail: zaporowo@olsztyn.lasy.gov.pl , nr telefonu: 552439477.
3.Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie par. 4.1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2017 poz 788 z póź. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich
wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2019 poz 587) i archiwizowane
zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.1983 nr 38, poz. 173) - w celu sporządzenia planu inwestycji.
4.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa niebędącego w Unii Europejskiej).
5.Dane mogą być udostępnione wyłącznie przedmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca
2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania „Wsparcie na inwestycje
zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
7.Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
8.Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu doradczego.

Zapoznałem się z niniejszą informacją;
……………………………………………………….
czytelny podpis osoby składającej wniosek

