Załącznik Nr 1 do Porozumienia
o współpracy pomiędzy ARiMR,
a PGLLP.
Lista kontrolna dla poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Kryteria weryfikowane przed wykonaniem planu zalesienia:
I.

Granicę i powierzchnię zalesienia na gruncie wyznaczono w oparciu o*:
1) materiał graficzny (materiał geograficzny) wraz z kartą informacyjną, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
zalesieniowego;
2) mapę sporządzoną przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725), na podkładzie mapy zasadniczej lub na podkładzie
ewidencyjnym, zawierającą wskazanie granic całości gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z
sukcesją naturalną oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów, a także wskazanie granic gruntów przeznaczonych
do zalesienia:
a) w przypadku planowanego zalesienia części działki ewidencyjnej i określenie powierzchni tych gruntów,
b) w przypadku zalesienia gruntów z sukcesją naturalną i określenie powierzchni sukcesji naturalnej oraz wskazanie
granic kęp i określenie ich powierzchni,
c) o nachyleniu terenu powyżej 12° i określenie powierzchni tych gruntów - w przypadku planowanego zalesienia
gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12°;
3) kopię części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do zalesienia,
z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie - nie jest konieczna, w przypadku gdy rolnik dołączył do
wniosku o sporządzenie planu zalesienia dokumenty wymienione w pkt 1;
4) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są
położone grunty przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego planu - zaświadczenie potwierdzające, że
przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium – gdy grunty te zostały
przeznaczone do zalesiania w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone
do zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną;
6) oświadczenie rolnika albo jednostki o powierzchni gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z
sukcesją naturalną, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;
7) pomiar w terenie (z podaniem informacji o wykorzystanym urządzeniu pomiarowym, metodzie pomiaru
i dokładności) ………………………..……………………………………………………………………………………………………..…………………………..…...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
8) granice zalesienia widoczne – utrwalone (sposób utrwalenia) ……………………………………………..……………………………..……….…
9) granice zalesienia widoczne – nie utrwalone (opisać braki) ………………………………………………………………………………………….…

Uwaga:
Należy wybrać sposób wyznaczenia granic i powierzchni opisanych w punktach 1 – 7 oraz dodatkowo jeden
z punktów 8 – 9.
II.

Sposób ustalenia stopnia nachylenia terenu*:
ustalono nachylenie terenu na podstawie mapy zalesienia sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe,
nadane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
nie ustalono nachylenia terenu na podstawie mapy zalesienia sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia
zawodowe, nadane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

III.

Sposób użytkowania gruntu przeznaczonego do zalesienia zgodnie ze stanem faktycznym (stwierdzonym na gruncie
podczas wizyty)*:
grunt rolny stanowiący grunt orny lub sad lub grunt z sukcesją naturalną,
nie jest to grunt rolny stanowiący grunt orny lub sad lub grunt z sukcesją naturalną,
kępy w rozumieniu § 3 ust. 8 rozporządzenia zalesieniowego,
inne (wymienić jakie) ……………………………………………………………….…………..

IV.

Określenie kompleksu przeznaczonego do zalesienia*
grunty przeznaczone do zalesienia oraz grunt na którym znajdują się kępy, stanowią kompleks w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt
2 rozporządzenia zalesieniowego,
grunty przeznaczone do zalesienia oraz grunt na którym znajdują się kępy, nie stanowią kompleksu w rozumieniu § 5 ust. 1
pkt 2 rozporządzenia zalesieniowego.

V.

Określenie przylegania do lasu lub obszaru zalesionego oraz do śródlądowych wód powierzchniowych*:
grunty przeznaczone do zalesienia przynajmniej w części przylegają do lasu lub obszaru zalesionego, lub są położone w
pasie o szerokości 5 m od lasu lub obszaru zalesionego,
grunty przeznaczone do zalesienia nie przylegają do lasu lub obszaru zalesionego, a także nie są położone w pasie o
szerokości 5 m od lasu lub obszaru zalesionego,
grunty przeznaczone do zalesienia przynajmniej w części przylegają do śródlądowych wód powierzchniowych, lub są
położone w pasie o szerokości 5 m od krawędzi brzegu tych wód,
grunty przeznaczone do zalesienia nie przylegają do śródlądowych wód powierzchniowych, a także nie są położone w pasie
o szerokości 5 m od krawędzi brzegu tych wód.

VI.

Spełnienie warunku minimalnej szerokości działek przeznaczonych do zalesienia*:
warunek minimalnej szerokości (większej niż 20 m) powierzchni przeznaczonej do nasadzeń został spełniony,
warunek minimalnej szerokości (większej niż 20 m) powierzchni przeznaczonej do nasadzeń nie został spełniony.

VII.
Określenie powierzchni sukcesji naturalnej na podstawie mapy sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia
zawodowe, nadane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:
Powierzchnia kęp w rozumieniu § 3 ust. 8 rozporządzenia zalesieniowego określona na podstawie mapy sporządzonej przez
osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podkładzie
mapy zasadniczej lub na podkładzie ewidencyjnym wynosi: ……………………………………..……ha,
Sukcesja naturalna zgodnie z § 3 ust. 8 rozporządzenia zalesieniowego spełnia następujące kryteria:
na gruntach występują drzewa lub krzewy pochodzące z sukcesji naturalnej, należące do rodzimych gatunków
lasotwórczych, w tym drzewa lub krzewy gatunków rodzimych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia
zalesieniowego,
drzewa gatunków rodzimych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia zalesieniowego występują w kępach o
powierzchni co najmniej 5 arów, a ich liczba na hektar:
wynosi nie mniej niż 50% liczby sadzonek drzew na hektar określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia
zalesieniowego w odniesieniu do poszczególnych gatunków drzew – w przypadku drzew o średniej wysokości do 0,5 m,
wynosi nie mniej niż 30% liczby sadzonek drzew na hektar określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia
zalesieniowego w odniesieniu do poszczególnych gatunków drzew – w przypadku drzew o średniej wysokości powyżej
0,5 m,
powierzchnia kęp, na której występują drzewa wyrosłe w wyniku sukcesji naturalnej, stanowi nie mniej niż 10% powierzchni
gruntu,
średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie przekracza 20 lat,
sukcesja naturalna nie spełnia kryteriów określonych w § 3 ust. 8 rozporządzenia zalesieniowego.

……………………………..………
Miejscowość, data
*- właściwe zaznaczyć znakiem x

……………………………………………………………..…………………………..
Imię i Nazwisko osoby przeprowadzającej
badanie wykonania operacji

