Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 8
Nadleśniczego Nadleśnictwa Radom.
Lista kontrolna dla poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla
środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020i
dla działki nr …… , położonej w ……… , gmina ……… , własności …………….. .
Kryteria weryfikowane przed wykonaniem planu inwestycji:
I.

Granicę i powierzchnię inwestycji na gruncie wyznaczono w oparciu oii:
1) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje;
2) wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzję starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
3) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o powierzchni gruntów, na których będą realizowane
inwestycje, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone (w tym powierzchni nasadzeń lub
czyszczeń późnych);
4) zaświadczenie starosty właściwego ze względu na zasięg terytorialny drzewostanu, na którym są planowane inwestycje,
potwierdzające, że inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją starosty
wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
5) materiał graficzny wraz z kartą informacyjną, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
6) kopię części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania inwestycji,
z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie;
7) pomiar w terenie (z podaniem informacji o wykorzystanym urządzeniu pomiarowym, metodzie pomiaru i dokładności)
………………………..……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...…….........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………...;
8) granice inwestycji widoczne – utrwalone (sposób utrwalenia) …………………………………………………………….;
9) granice inwestycji widoczne – nie utrwalone (opisać braki) ……………………………………………………………….;

Uwaga:
Należy wybrać sposób wyznaczenia granic i powierzchni opisany w punktach 1 – 7 oraz dodatkowo jeden
z punktów 8 – 9.
10) ocena zasadności realizacji inwestycji na powierzchni zadeklarowanej w oświadczeniu podmiotu ubiegającego się o
przyznanie pomocy o powierzchni gruntów, na których będą realizowane inwestycje, zawierającym numery działek
ewidencyjnych, na których są położone: ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………

II.

Sposób ustalenia stopnia nachylenia terenuii:
ustalono nachylenie terenu na podstawie materiału graficznego wraz z kartą informacyjną, udostępnionego przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
nie ustalono nachylenia terenu na podstawie materiału graficznego wraz z kartą informacyjną, udostępnionego przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

III.

Określenie przylegania do śródlądowych wód powierzchniowychii:
uznaje się, że grunty przeznaczone pod inwestycje przynajmniej w części przylegają do śródlądowych wód
powierzchniowych, jeżeli przynajmniej w części są one położone w pasie o szerokości 5 m od krawędzi brzegu tych wód,
grunty przeznaczone pod inwestycje nie przylegają do śródlądowych wód powierzchniowych.

IV. Spełnienie warunku minimalnej powierzchni gruntu przeznaczonego pod inwestycjeii:

warunek minimalnej powierzchni gruntu (co najmniej 0,1 ha) przeznaczonego pod inwestycje został spełniony,
warunek minimalnej powierzchni gruntu (co najmniej 0,1 ha) przeznaczonego pod inwestycje nie został spełniony.

Sucha, dnia 27.05.2019 r.
……………………………..………
Miejscowość, data

i

załącznik nr 1 należy wypełnić odrębnie dla każdej planowanej inwestycji
ii
właściwe zaznaczyć znakiem x

……………………………………………………………..……
Czytelny podpis osoby przeprowadzającej oględziny
gruntu przeznaczonego pod inwestycje

