………………………………………………

…………......................................................

imię i nazwisko

miejscowość, data

………………………………………………
………………………………………………

adres
………………………………………………

telefon

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Biała Podlaska
ul. Warszawska 37
21 – 500 Biała Podlaska

Numer identyfikacyjny producenta

WNIOSEK
Zwracam się z prośbą 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 i 1852 oraz z 2021 r. poz. 548 i 1881) 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, gruntu leśnego (Ls), położonego w miejscowości
(obręb ewidencyjny) ……..………………………….., gmina ……………….……………….……….. .
Projektowany do wykonania inwestycji grunt leśny (Ls):
- działka nr ……….. powierzchnia ………………....................ha.
Inwestycje będą polegały na:

□ 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 w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie
wynosi od 21 do 60 lat, lub

□ 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, 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 drzew niepożądanych, lub

□ 5) zabiegach ochronnych przed zwierzyną polegających na:
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□ 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.

Termin wykonania inwestycji: ……….…….…. r. / ………………………… r.
Do wniosku dołączam:

□ 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. 2 ustawy o 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;

□

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 1 ustawy
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 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.

....................................................
(czytelny podpis)
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo Biała Podlaska informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Biała Podlaska ul. Warszawska 37,
21-500 Biała Podlaska, zwany dalej Administratorem, tel.: (83) 343-23-79, e-mail:
bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem
e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja wniosku o sporządzenie planu inwestycji.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj.: ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i leśnych.
5. Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez
Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe,
dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi
administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
8. Ma Pan/i prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) usunięcia danych (art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym
profilowania (art. 22 RODO).
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00
- 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych
osobowych
9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres wynikający z
Zarządzenia 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie
jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest
zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować brakiem
możliwość realizacji wniosku o sporządzenie planu zalesienia.
11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

.....................................................
(czytelny podpis)
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