Załącznik Nr 2 do Porozumienia
o współpracy pomiędzy ARiMR,
a PGLLP.
PROTOKÓŁ
z odbioru gruntów zalesionych w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie
terenów zalesionych” objętego PROW na lata 2014-2020
Komisja w składzie:
……………………………………………………………..………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………..………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………….
……………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………..………………………………………………
W dniu …………………. dokonała odbioru zalesień wykonanych w terminie …………………..…… na
podstawie planu zalesienia sporządzonego w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie
terenów zalesionych” objętego PROW na lata 2014 – 2020, opracowanego dla Pana/Pani/Nazwa
Podmiotu* ………………………………………………………………………………………..………...
………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………...
w Nadleśnictwie PGLLP …………….…………………………….………………………………………
w dniu ………………………………………………. .
ZGODNOŚĆ Z PLANEM ZALESIENIA:

TAK**

NIE**

NIE
DOTYCZY**

TAK**

NIE**

NIE
DOTYCZY**

Gleba na gruntach przeznaczonych do wykonania zalesienia została przygotowana
zgodnie z zaleceniami Planu zalesienia.
Zalesienie zostało wykonane przy użyciu sadzonek drzew i krzewów gatunków
rodzimych, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia zalesieniowego i w
wymogach Planu zalesienia.
Wyszczególnienie gatunków drzew wraz z podaniem rzeczywistej więźby sadzenia (w
m) poszczególnych gatunków w uprawie oraz ocena dopuszczalności wprowadzonych
zmian składu gatunkowego założonej uprawy:
Gatunki
Więźba
(odległość
sadzonek w
rzędzie w
m/odległość
pomiędzy rzędami
w m)

Opis
dopuszczonych
zmian/uwagi

ZGODNOŚĆ Z PLANEM ZALESIENIA:

TAK**

NIE**

NIE
DOTYCZY**

TAK**

NIE**

NIE
DOTYCZY**

Zalesienie składa się z mieszanki gatunków, w której gatunki liściaste stanowią co
najmniej 10% w powierzchni zalesienia ***
Zalesienie obejmuje minimalnie trzy gatunki lub odmiany drzew, z których najrzadsze
pokrywają przynajmniej 10% udziału w powierzchni zalesienia.***
Zalesienie, zostało wykonane zgodnie z oznaczeniem graficznym planu zalesienia,
wykonanym na materiale graficznym, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
zalesieniowego, lub kopii części mapy ewidencji gruntów i budynków albo jej
powiększeniem, z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych gruntów (w
szczególności z uwzględnieniem rozmieszczenia gatunków drzew i krzewów).
Kępy drzew i krzewów stanowią nie mniej niż 10 % powierzchni gruntu oraz spełniają
pozostałe warunki określone w § 3 ust. 8 rozporządzenia zalesieniowego.
(w przypadku, zaznaczenia opcji NIE, należy podać, jakie warunki określone w § 3 ust. 8 rozporządzenia
zalesieniowego nie zostały spełnione i wskazać kępy, które nie spełniły tych warunków)

…………………………………………………………………………………………....
………………………………………………….………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
Zalesienie zostało wykonane z uwzględnieniem wymogu regionalizacji nasiennej
wskazanej w Planie zalesienia.
Położenie zalesienia, sposób zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną, w tym opis
grodzenia:
Czy siatka jest metalowa?
Czy siatka ma wysokość co najmniej 2 m?
Czy palikowanie wykonano na powierzchni określonej w planie zalesienia?
Czy zachowano odległości od sąsiednich działek będących własnością innego
podmiotu?
Czy zalesienie przynajmniej w części przylega do lasu lub obszaru zalesionego, lub jest
położone w pasie o szerokości 5 m od lasu lub obszaru zalesionego?
Czy zalesienie przynajmniej w części przylega do śródlądowych wód
powierzchniowych, lub jest położone w pasie o szerokości 5 m od krawędzi brzegu tych
wód?
Zalesienie wykonano zgodnie z Planem zalesienia

*- niepotrzebne skreślić
** - po wybraniu odpowiedzi, należy ja zaznaczyć wstawiając x
*** - wnioskodawca musi spełnić co najmniej jeden z dwóch warunków
Podpisy członków Komisji:

