………………………, ………...........
miejscowość
data
……………………………………….
imię i nazwisko (nazwa firmy)
………………………………………..
…..……………………………………
adres (siedziba)

…………………………………
numer telefonu

Numer identyfikacyjny ARiMR

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Ciechanów
ul. Płocka 21c
06-400 Ciechanów
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE PLANU ZALESIENIA
/Rozporządzenie
Ministra
Rolnictwa
i
Rozwoju
Wsi
z
dnia
7
lutego
2020
r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej oraz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów
zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020./

Zwracam się z prośbą o sporządzenie planu zalesienia dla działki/-ek
o numerze ewidencyjnym …………………………………………………o powierzchni
zalesienia ………………………………………………….ha, położonej/-ych w obrębie
ewidencyjnym…………………………………, gmina………………………………………. .
Dotyczy: gruntów przeznaczonych do zalesienia* gruntów z sukcesją naturalną*
Dokumenty dołączone przez rolnika albo jednostkę do wniosku o sporządzenie tego planu:
1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek ewidencyjnych, na
których
są
położone
grunty
przeznaczone
do
wykonania
zalesienia
lub grunty z sukcesją naturalną, a w przypadku braku tego planu - zaświadczenie potwierdzające,
że przeznaczenie gruntów do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną nie jest sprzeczne
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku
tego planu oraz tego studium - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określająca grunty
przeznaczone do zalesienia;
2) 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, zwaną dalej
"Agencją", lub kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do

wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej
powiększenie;
3) zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy potwierdzające, że grunty przeznaczone
do wykonania zalesienia są położone na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której
mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, albo postanowienie o odmowie
wydania takiego zaświadczenia - w przypadku braku karty informacyjnej, o której mowa w pkt 2;
4) 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;
5) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty
przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną;
6)
mapa
sporządzona
przez
osobę
posiadającą
uprawnienia
zawodowe,
nadane
na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
na podkładzie mapy zasadniczej lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierająca: a) wskazanie granic całości
gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz określenie łącznej
powierzchni tych gruntów wraz z powierzchnią działek ewidencyjnych, na których są położone, b) wskazanie
granic gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° i określenie powierzchni tych gruntów, c) wskazanie granic kęp
i określenie ich powierzchni - w przypadku gruntów z sukcesją naturalną lub planowanego wykonania zalesienia
części działki ewidencyjnej, lub planowanego wykonania zalesienia gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12°;
7) opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności zalesienia z celami ochrony danego
obszaru
w
przypadku
gruntu
przeznaczonego
do
wykonania
zalesienia
lub gruntu z sukcesją naturalną położonych 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 z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody;
8) opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności zalesienia z:
a) celami ochrony danego obszaru - w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia
lub gruntu z sukcesją naturalną położonych 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
zalesienia
lub
gruntu
z sukcesją naturalną położonych na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście,
o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 7.
Niepotrzebne skreślić*

………………………………………………………
Podpis wnioskodawcy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
Zgodnie art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizy cznych w
zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie ich przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje się, że:
1.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo Ciechanów, ul. Płocka 21c, 06 -400 Ciechanów. REGON
130014381.
2.
Zgodnie z art.37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie jak
podano powyżej Nadleśnictwo Ciechanów wyznaczyło inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest
możliwy przez adres e-mail: ciechanow@olsztyn.lasy.gov.pl lub telefon: 23 672 45 16.
3.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie par. 4.1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2017 poz 788 z
póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2019 poz 587) i archiwizowane zgodnie z ustawą
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.1983 nr 38, poz. 173) - w celu sporządzenia planu inwestycji.
4.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa niebędącego w Unii Europejskiej).
5.
Dane mogą być udostępnione wyłącznie przedmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat lub okres przewidziany przez Rozporządzenie MRiRW
dotyczące przedmiotowych zalesień PROW.
7.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
8.
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu doradczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku o
sporządzenie planu zalesienia.

Zapoznałem się z niniejszą informacją:

……………………………………………………….

Podpis wnioskodawcy

