Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej
zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”
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Znak sprawy

CHARAKTERYSTYKA
PRZYRODNICZO-GOSPODARCZA
OPERACJI
PLANOWANEJ
DO
REALIZACJI PRZEZ NADLEŚNICTWO ORAZ OBSZARU, NA KTÓRYM OPERACJA BĘDZIE
REALIZOWANA

Nazwa Nadleśnictwa

1. Informacje ogólne

2. Położenie przyrodniczo-leśne, warunki klimatyczne, hydrologiczne, glebowe i siedliskowe

3. Uszkodzenia wynikłe z katastrofy w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa wraz z planem odbudowy

1

4. Opis stanu lasów niebędących w zarządzie PGL LP, położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa
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5. Opis zadań z zakresu hodowli lasu realizowanych w ramach operacji
lasu w Nadleśnictwie

1

oraz ogólna charakterystyka hodowli

6. Opis zadań z zakresu ochrony lasu i ochrony przyrody realizowanych w ramach operacji
charakterystyka ochrony lasu i ochrony przyrody w Nadleśnictwie

1

oraz ogólna

7. Uzasadnienie realizacji operacji

8. Kalkulacja kwotowego udziału w operacji właścicieli lasów różnych własności, określonego w pkt 20.15.1 20.15.3 oraz 21.7.1 - 21.7.3 wniosku o przyznanie pomocy

Podmioty objęte operacją

Koszty
inwestycyjne
[w zł bez VAT]

Koszty ogólne
[w zł bez VAT]

Razem koszty
[w zł bez VAT]

Nadleśnictwo
Jednostki organizacyjne należące
do sektora finansów publicznych
Właściciele prywatni
Razem
Uwagi:

1

9. Zestawienie prac i kosztów (dotyczy prac z zagospodarowania lasu)
a. dla lasów w zarządzie Nadleśnictwa (sporządzone z „Raportów Zespołu Zadaniowego” SILP):
- wydruki Wniosków szczegółowych oraz
- wydruki Pozycji planów wg. czynności / materiałów
b. dla lasów właścicieli prywatnych,
c. dla lasów jednostek należących do sektora finansów publicznych
10. Materiał kartograficzny
a. kopia mapy ewidencyjnej (z oznaczonym obszarem operacji)
2
b. kopia mapy gospodarczej (z oznaczonym obszarem operacji)
c. kopia mapy przeglądowej ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa (w przypadku, gdy operacja dotyczy
Schematu II oraz budowy/przebudowy/remontu połączonego z modernizacją dróg w Schemacie I)
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1

11. Sposób postępowania na wypadek powstania pożaru (w przypadku, gdy operacja dotyczy Schematu II oraz
budowy/przebudowy/remontu połączonego z modernizacją dróg w Schemacie I)

1

12. Charakterystyka techniczna drogi
a. opis techniczny;
b. plan sytuacyjny;
c. przekrój normalny drogi na prostej.

Miejscowość i data sporządzenia
dokumentu

Czytelny podpis i pieczęć Nadleśniczego /
pełnomocnika ustanowionego przez
Nadleśniczego

Pieczęć Nadleśnictwa

1

Jeżeli dotyczy
Istnieje możliwość zastąpienia mapy gospodarczej czytelnym wydrukiem z Leśnej Mapy Numerycznej
zawierającej warstwę mapy gospodarczej
2
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