Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 8
Nadleśniczego Nadleśnictwa Radom
PROTOKÓŁ
z odbioru inwestycji w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność
ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
Komisja w składzie:
……………………………………………………………..………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………..………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………….
……………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………..………………………………………………
W dniu …………………. dokonała odbioru inwestycji zrealizowanej na podstawie planu inwestycji
sporządzonego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów
leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego PROW na lata 2014 – 2020, opracowanego dla
Pana/Pani/Nazwa Podmiotu*
…………..………………………………………………………………………………………..………...
………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………...
w Nadleśnictwie PGLLP …………….…………………………….………………………………………
w dniu ………………………………………………. .

ZGODNOŚĆ Z PLANEM INWESTYCJI:

TAK**

NIE**

NIE
DOTYCZY**

Inwestycja, została wykonana zgodnie z oznaczeniem graficznym planu inwestycji,
wykonanym na materiale graficznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia.
Inwestycja została wykonana przy użyciu gatunków i rodzajów rodzimych drzew
i krzewów, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia zgodnie z:
1) wymogami planu inwestycji;
2) liczbą sadzonek drzew na hektar określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
3) uwzględnieniem wymogu regionalizacji nasiennej wskazanej w wymogach planu
inwestycji.
Poszczególne typy inwestycji zostały wykonane na powierzchni gruntu wynikającego z
planu inwestycji i spełniają warunki określone § 2 ust. 3 rozporządzenia:
1) Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra
w drzewostanie;
2) Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych
w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych
drzewach;
3) Zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu;
4) Założenie remizy;
5) Czyszczenia późne.
(w przypadku, zaznaczenia opcji NIE, należy podać, jakie warunki określone w § 2 ust. 3 rozporządzenia nie zostały spełnione
i wskazać inwestycje, które nie spełniły tych warunków)

…………………………………………………………………………………………..............................................................
………………………………………………….……………………………………….............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
Zabiegi ochronne przed zwierzyną, przez zastosowanie ogrodzenie remizy albo
NIE
TAK**
NIE**
repelentów lub osłonek w przypadku przebudowy składu gatunkowego drzewostanu lub
DOTYCZY**
wprowadzania podszytu:
Czy zabezpieczenie drzewek repelentami wykonano na powierzchni określonej w planie
inwestycji?
Czy zabezpieczenie drzewek osłonkami wykonano na powierzchni określonej w planie
inwestycji?
Czy siatka wykorzystana do ogrodzenia remiz jest metalowa o wysokości co najmniej 2
m?
Czy grunt, na którym planowana jest inwestycja, przynajmniej w części przylega do
śródlądowych wód powierzchniowych, lub jest położony w pasie o szerokości 5 m od
krawędzi brzegu tych wód?
Czy inwestycję wykonano zgodnie z wymogami planu inwestycji?

*- niepotrzebne skreślić
** - po wybraniu odpowiedzi, należy ją zaznaczyć wstawiając x
Podpisy członków Komisji:

