Nadleśnictwo Starogard
…………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………. , data …………………

…………………………………………
…………………………………………
(adres)
……………………………………..….
(nr telefonu)
Nr identyfikacyjny nadany zgodnie z ustawa z dnia 18.XII.2003r.o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności - ………………………….
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Starogard
ul. Gdańska 12
83-200 Starogard Gdański

WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o sporządzenie planu inwestycji * (oznaczyć i wpisać
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, 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 60lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego
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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 drzewnie
pożądanych, 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.
obejmujących oddział leśny nr: ……… ……….
działkę/część* nr ………
obr. ewidencyjny. ……………..,
gmina …………………… , które chciałbym zrealizować w
oparciu
o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 marca
2019r.wsprawie 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

……………………………….
(podpis czytelny)
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Do wniosku o sporządzenie planu inwestycji dołącza się;
1. Wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych,
na których będą realizowane inwestycje;
2. Wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu, o którym mowa w art.19 ust.
2ustawyo lasach, lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu
lasu, o której mowa w art.19 ust. 3 tej ustawy;
3. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o powierzchni
gruntów, na których będą realizowane inwestycje, zawierające numery działek
ewidencyjnych, na których są położone te grunty;
4. Zaświadczenie starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną
w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje, potwierdzające, że
inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia
lasu, o którym mowa w art.19 ust. 2 ustawy o lasach, lub decyzją starosty wydaną
na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art.19 ust. 3 tej ustawy;
5. Materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia
nr 1306/2013,wraz z kartą informacyjną, udostępnione przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”;
6. Kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty
przeznaczone do wykonania inwestycji, z naniesionymi granicami tych gruntów,
albo jej powiększenie;
7. Opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności inwestycji
z celami ochrony danego obszaru–w przypadku gruntu przeznaczonego
do wykonania inwestycji położonego w parku narodowym lub na obszarze jego
otuliny, również w przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach obszaru
Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27
ust. 3 pkt 1ustawy o ochronie przyrody;
8. Opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności
inwestycji z:
a) celami ochrony danego obszaru–w przypadku gruntu przeznaczonego
do wykonania inwestycji położonego w rezerwacie przyrody lub parku
krajobrazowym lub na obszarze ich otulin,
b) planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo
celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został
sporządzony plan ochrony i plan zadań ochronnych w przypadku gruntu
przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego na obszarze Natura
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2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3
pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa
w pkt 7.
9. Oświadczenie współwłaściciela gruntu dot. wyrażenia zgody na realizację
projektu inwestycji

4

Nadleśnictwo Starogard, ul. Gdańska 12, 83-200 Starogard Gdański
tel., fax: +48 58 56-24-028, e-mail: starogard@gdansk.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

