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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Potwierdzenie przyjęcia przez Oddział Regionalny
ARiMR
/pieczęć/

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania
226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez
katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”

...............................................
Data przyjęcia i podpis

.................................................................................................
Znak sprawy

Uwaga: w celu poprawnego wypełnienia wniosku Wnioskodawca powinien
zapoznać się z instrukcją jego wypełniania.
I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY
1. NUMER IDENTYFIKACYJNY 1

1.1

1

Uwaga: Zgodnie z przepisami § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz
wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz.U. Nr 103 poz. 658, z
późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, niewypełnienie pozycji 1.1 Numer identyfikacyjny w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada na dzień
złożenia wniosku o przyznanie pomocy numer identyfikacyjny, skutkuje nieprzyznaniem pomocy finansowej, bez uprzedniego wezwania do usunięcia
braków, z zastrzeżeniem przepisu §11 ust. 1a tego rozporządzenia.

2. FORMA PRAWNA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

X 2.1. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (nadleśnictwo Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe)

3. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
3.1. Nazwa

3.2. REGON

_

3.3. Numer NIP

4. DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY
4.1. Imię
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4.2. Nazwisko

4.3. Stanowisko/Funkcja

4.4. PESEL
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5. SIEDZIBA I ADRES WNIOSKODAWCY
5.1. Województwo

5.2. Powiat

5.4. Ulica

5.5. Nr domu

5.8. Kod pocztowy

5.9. Poczta

5.3. Gmina

5.6. Nr lokalu

5.10. Nr telefonu

5.12. Adres e-mail

5.7. Miejscowość

5.11. Nr faksu

5.13. Adres www

6. ADRES DO KORESPONDENCJI
6.1. Województwo

6.2. Powiat

6.4. Ulica

6.5. Nr domu

6.8. Kod pocztowy

6.9. Poczta

6.3. Gmina

6.6. Nr lokalu

6.10. Nr telefonu

6.12. Adres e-mail

6.7. Miejscowość

6.11. Nr faksu

6.13. Adres www

7. DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY
7.1. Nazwisko/Nazwa

7.2. Imię

7.4. Województwo

7.5. Powiat

7.7. Ulica

7.8. Nr domu

7.11. Kod pocztowy

7.12. Poczta

7.3. Stanowisko/Funkcja

7.6. Gmina

7.9. Nr lokalu

7.13. Nr telefonu

7.15. Adres e-mail

7.10. Miejscowość

7.14. Nr faksu

7.16. Adres www

8. DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTU
8.1.Nazwisko

8.4. Nr telefonu
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8.2. Imię

8.3. Stanowisko/Funkcja

8.5. Nr faksu

8.6. Adres e-mail
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II. CHARAKTERYSTYKA OPERACJI
9.1. Nadleśnictwo
9. PODMIOTY OBJĘTE OPERACJĄ

9.2. Jednostki organizacyjne należące do sektora
finansów publicznych
9.3. Właściciele lasów prywatnych

10. OGÓLNA POWIERZCHNIA LASÓW W ZASIĘGU TERYTORIALNYM
NADLEŚNICTWA (w ha)

11. SCHEMAT I - "Wsparcie dla obszarów, na których nastąpiła katastrofa
naturalna lub klęska żywiołowa"

TAK

NIE

11.1. Lasy uszkodzone w wyniku pożaru
11.2. Lasy uszkodzone w wyniku wiatru
11.3. Lasy uszkodzone w wyniku powodzi
11.4. Lasy uszkodzone w wyniku okiści
11.5. Lasy uszkodzone w wyniku gradobicia
11.6. Lasy uszkodzone w wyniku lawiny
11.7. Lasy uszkodzone w wyniku obsunięć gruntu
11.8. Lasy uszkodzone w wyniku działania szkodliwych czynników biotycznych
11.9. Lasy uszkodzone w wyniku działania innych czynników

12. POWIERZCHNIA LASÓW OBJĘTYCH OPERACJĄ - SCHEMAT I (w ha)
12.1. Lasy w zarządzie Nadleśnictwa

,

12.2. Lasy jednostek organizacyjnych należących do sektora finansów publicznych
12.3. Lasy właścicieli prywatnych

,
,

12.4. Suma pkt. 12.1. - 12.3.:
,
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13. PROJEKTOWANA DŁUGOŚĆ DRÓG LEŚNYCH - SCHEMAT I (w km)
13.1. Drogi budowane

,

13.2. Drogi przebudowywane, remontowane w połączeniu z modernizacją
,
13.3. Suma pkt.13.1. - 13.2.:

14. SCHEMAT II - "Wprowadzanie elementów zapobiegawczych na terenach
zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego"

,

TAK

NIE

14.1. Obszary leśne I kategorii zagrożenia pożarowego
14.2. Obszary leśne II kategorii zagrożenia pożarowego

15. POWIERZCHNIA LASÓW OBJĘTYCH OPERACJĄ - SCHEMAT II (w ha)
15.1. Lasy w zarządzie Nadleśnictwa

,

15.2. Lasy jednostek organizacyjnych należących do sektora finansów publicznych

15.3. Lasy właścicieli prywatnych

,

,
15.4. Suma pkt. 15.1. - 15.3.:
,

16. PROJEKTOWANA DŁUGOŚĆ DRÓG LEŚNYCH - SCHEMAT II (w km)

16.1. Drogi budowane

,

16.2. Drogi przebudowywane, remontowane w połączeniu z modernizacją
,
16.3. Suma pkt.16.1. - 16.2.:
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III. OPIS OPERACJI
17. LOKALIZACJA OPERACJI (MIEJSCE REALIZACJI OPERACJI)
17.1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

17.2. Nadleśnictwo

17.3. Nazwa leśnictwa/ leśnictw, w których będzie realizowana operacja w ramach Schematu I

17.4. Nazwa leśnictwa/ leśnictw, w których będzie realizowana operacja w ramach Schematu II

UWAGA : w sytuacji, gdy realizowana operacja związana będzie na trwale z nieruchomością, we wniosku należy wypełnić część III.A.
Informacja o powierzchni działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

18. PLANOWANE CELE OPERACJI

19. PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ETAPU (MIESIĄC/ROK)
19.1. Etap I

_

19.3. Etap III

_
19.2. Etap II

PROW_226/13/01

_

_
19.4. Etap IV
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III.A. INFORMACJA O POWIERZCHNI DZIAŁEK, NA KTÓRYCH REALIZOWANA BĘDZIE OPERACJA TRWALE ZWIĄZANA Z NIERUCHOMOŚCIĄ
Część wniosku wypełniana w sytuacji gdy realizowana operacja związana będzie trwale z nieruchomością.
Położenie działki ewidencyjnej

Województwo

Powiat

Gmina

2

3

4

Lp.
1

Dane według ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia
działki
Powierzchnia
ewidencyjnej
Nr
działki
Nazwa obrębu
Nr obrębu
Nr działki
objęta operacją
arkusza
ewidencyjnej
ewidencyjnego ewidencyjnego
ewidencyjnej
mapy
ha
ha
m2
m2
5

6

7

8

9

10

Numery oddziałów
objętych operacją 2

Informacje szczegółowe

11

12

2. Dotyczy gruntów w zarządzie PGL Lasy Państwowe
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III.A. INFORMACJA O POWIERZCHNI DZIAŁEK, NA KTÓRYCH REALIZOWANA BĘDZIE OPERACJA TRWALE ZWIĄZANA Z NIERUCHOMOŚCIĄ C.D.
Część wniosku wypełniana w sytuacji gdy realizowana operacja związana będzie trwale z nieruchomością.
Położenie działki ewidencyjnej

Województwo

Powiat

Gmina

2

3

4

Lp.
1

Dane według ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia
działki
Powierzchnia
ewidencyjnej
Nr
działki
Nazwa obrębu
Nr obrębu
Nr działki
objęta operacją
arkusza
ewidencyjnej
ewidencyjnego ewidencyjnego
ewidencyjnej
mapy
ha
ha
m2
m2
5

6

7

8

9

10

Numery oddziałów
objętych operacją 2

Informacje szczegółowe

11

12

Razem
2. Dotyczy gruntów w zarządzie PGL Lasy Państwowe
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IV. FINANSOWANIE OPERACJI
TAK

NIE

20. PLANOWANE KOSZTY REALIZACJI OPERACJI - SCHEMAT I

Rodzaje kosztów

Całkowity koszt operacji Schemat I (w zł z VAT)

Koszty kwalifikowalne operacji Schemat I (w zł bez VAT)

20.1. Produkcja i zakup leśnego materiału
rozmnożeniowego na potrzeby prac, o których mowa w pkt
20.4, 20.5 i 20.8
20.2. Melioracje agrotechniczne
20.3. Przygotowanie gleby pod odnowienia, przebudowę,
poprawki i uzupełnienia
20.4. Odnowienie powierzchni leśnych i przebudowa
drzewostanów
20.5. Wykonywanie poprawek i uzupełnień w uprawach
leśnych
20.6. Pielęgnowanie upraw, młodników i drzewostanów
20.7. Wykonanie zadań z zakresu ochrony lasu przed
szkodliwymi czynnikami biotycznymi, w tym również zakup
niezbędnych materiałów
20.8. Kształtowanie i ochrona różnorodności biologicznej
20.9. Ochrona gleb leśnych przed erozją
20.10. Inwentaryzacja i ochrona cennych elementów
przyrodniczych
20.11. Budowa, przebudowa lub remont połączony z
modernizacją budowli oraz obiektów małej architektury
związanych z zagospodarowaniem na cele rekreacji i
turystyki oraz służących celom edukacji leśnej
społeczeństwa
20.12. Budowa, przebudowa lub remont połączony z
modernizacją dróg leśnych, niewyznaczonych w planach
urządzenia lasu jako dojazdy pożarowe, lub dróg leśnych,
których wykorzystywanie do celów przeciwpożarowych nie
wynika ze sposobu postępowania na wypadek powstania
pożaru, ustalonego na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w
celu dostosowania ich do wymagań określonych w
przepisach w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia
przeciwpożarowego lasów
20.13. Koszty ogólne
20.14. Inne koszty niekwalifikowalne
20.15. Suma pkt 20.1. - 20.14. w tym:
20.15.1. Lasy w zarządzie Nadleśnictwa
20.15.2. Lasy jednostek organizacyjnych należących do
sektora finansów publicznych
20.15.3. Lasy właścicieli prywatnych
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TAK

NIE

21. PLANOWANE KOSZTY REALIZACJI OPERACJI - SCHEMAT II

Rodzaje kosztów

Całkowity koszt operacji Schemat II (w zł z VAT)

Koszty kwalifikowalne operacji Schemat II (w zł bez VAT)

21.1. Budowa, przebudowa lub remont połączony z
modernizacją dróg leśnych wyznaczonych w planach
urządzenia lasu jako dojazdy pożarowe lub dróg leśnych,
których wykorzystywanie do celów przeciwpożarowych
wynika ze sposobu postępowania na wypadek powstania
pożaru, ustalonego na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, oraz
dróg
leśnych
wykorzystywanych
do
celów
przeciwpożarowych w lasach niebędących w zarządzie
nadleśnictwa
21.2. Budowa, przebudowa lub remont połączony z
modernizacją budowli przeznaczonych do celów ochrony
przeciwpożarowej lasów
21.3. Zakup środków łączności oraz sprzętu i urządzeń do
monitorowania lasów w celu ochrony przeciwpożarowej
21.4. Wykonanie i odnawianie pasów przeciwpożarowych
21.5. Koszty ogólne
21.6. Inne koszty niekwalifikowalne
21.7. Suma pkt 21.1. - 21.6. w tym:
21.7.1. Lasy w zarządzie Nadleśnictwa
21.7.2. Lasy jednostek organizacyjnych należących do
sektora finansów publicznych
21.7.3. Lasy właścicieli prywatnych

22. KOSZT REALIZACJI OPERACJI (SCHEMAT I + SCHEMAT II)
22. KOSZT REALIZACJI OPERACJI (suma pkt 22.1. - 22.2.)
22.1. Koszty kwalifikowalne realizacji operacji (suma pkt 22.1.1 - 22.1.4), w tym:
22.1.1. koszty kwalifikowalne realizacji I etapu operacji
22.1.2. koszty kwalifikowalne realizacji II etapu operacji
22.1.3. koszty kwalifikowalne realizacji III etapu operacji
22.1.4. koszty kwalifikowalne realizacji IV etapu operacji
22.2. Koszty niekwalifikowalne realizacji operacji
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23.POZIOM WSPÓŁFINANSOWANIA OPERACJI
23.1. Maksymalny poziom pomocy (procentowo)

100%

24. WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY
24. WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY, (suma pkt 24.1. - 24.4.) W TYM:
24.1. Wnioskowana kwota pomocy I etapu operacji
24.2. Wnioskowana kwota pomocy II etapu operacji
24.3. Wnioskowana kwota pomocy III etapu operacji
24.4. Wnioskowana kwota pomocy IV etapu operacji
24.5. SCHEMAT I
24.6. SCHEMAT II
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V. Zestawienie rzeczowo–finansowe operacji
Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)

Mierniki rzeczowe
Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
Lp.
1
I.

2

w tym:

jednostka
miary

ilość
(liczba)

ogółem

3

4

5

I etap

II etap

III etap

IV etap

6

7

8

9

Koszty inwestycyjne (Ki):

A*

1**

2

3

4
…
Suma A

B*

1**

2

3

4
…
Suma B
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V. Zestawienie rzeczowo–finansowe operacji - C.D.
Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)

Mierniki rzeczowe
Wyszczególnienie zakresu rzeczowego

w tym:

jednostka
miary

ilość
(liczba)

ogółem

3

4

5

Lp.
1
I.

2

I etap

II etap

III etap

IV etap

6

7

8

9

Koszty inwestycyjne (Ki):

….*

1**

2

3

4
…
Suma …..

….*

1**

2

3

4
…
Suma …..
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V. Zestawienie rzeczowo–finansowe operacji - C.D.
Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)

Mierniki rzeczowe
Wyszczególnienie zakresu rzeczowego

w tym:

jednostka
miary

ilość
(liczba)

ogółem

3

4

5

Lp.
1

2

I etap

II etap

III etap

IV etap

6

7

8

9

Suma poszczególnych sum zadań inwestycyjnych
II

Koszty ogólne (Ko)

1

2

3

4
…
Suma Koszty ogólne (Ko)
III

Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (Ki + Ko)

* Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji
** Zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania
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VI. DO WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY DOŁĄCZA SIĘ:
Nazwa załącznika, wraz z informacją o załączniku

Lp.

Liczba
załączników

Tak

ND

Załącznik niezbędny do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych:

1.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów, jeżeli Wnioskodawcy nie został nadany
numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - kopia,
a w przypadku składania wniosku o wpis wnioskodawcy do ewidencji producentów
łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy – oryginał wniosku

UWAGA: Niedołączenie wymienionego powyżej załącznika przez Wnioskodawcę, któremu nie został nadany numer
identyfikacyjny, zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 rozporządzenia, skutkuje nieprzyznaniem pomocy finansowej bez
uprzedniego wezwania do usunięcia braków (z zastrzeżeniem §11 ust. 1a rozporządzenia)
Pozostałe załączniki wymagane do przeprowadzenia weryfikacji wniosku:
I. Załącznik dotyczący wnioskodawcy
2.

Dokument powołania nadleśniczego w nadleśnictwie, które ubiega się
o przyznanie pomocy - kopia

II. Załączniki dotyczące prowadzonej działalności oraz operacji

3.

4.

Charakterystyka przyrodniczo-gospodarcza operacji planowanej do realizacji przez
nadleśnictwo oraz obszaru, na którym operacja będzie realizowana - sporządzona na
formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR, stanowiącym Załącznik Nr 1
do wniosku o przyznanie pomocy
Informacja o ustaleniach podjętych przez nadleśniczego i właściwego starostę
dotyczących zapewnienia możliwości udziału w operacji właścicielom lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa - sporządzona na formularzu opracowanym
i udostępnionym przez ARiMR, stanowiącym Załącznik Nr 2 do wniosku o przyznanie
pomocy

5.

Opinia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych stwierdzająca
zgodność założeń projektowych z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony
przeciwpożarowej terenów leśnych - oryginał lub kopia

6.

Protokół z oceny udatności upraw - w przypadku, gdy w zakres operacji wchodzi
wykonanie poprawek w uprawach leśnych - kopia

7.

Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika

8.

Kosztorys inwestorski – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą na
budowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją

9.

Ostateczne pozwolenia, zezwolenia lub inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane
przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także kopie innych
dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach
warunków realizacji inwestycji objętych operacją – w przypadku gdy w ramach operacji
będą realizowane tego typu inwestycje - kopia

10. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy

UWAGA:
Kopie dokumentów załącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika ARiMR lub
podmiot, który wydał dokument, lub notariusza,
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VII. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

1.

Wnioskuję o przyznanie pomocy w wysokości:

zł

słownie zł:
2. Oświadczam, że znane mi są zasady przyznawania pomocy określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w
ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów
zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 658, z późn.
zm.) oraz wymagania uszczegółowione w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, w tym zasady refundacji
kosztów kwalifikowalnych określonych we wniosku, poniesionych w związku z realizacją operacji.
3. Oświadczam, że operacja określona w niniejszym wniosku nie była finansowana ze środków publicznych, a w przypadku
przyznania pomocy na operację w ramach ww. wniosku nie wykorzystam na jej realizację innych źródeł środków publicznych.
4. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i
faktycznym, znane mi są skutki odpowiedzialności karnej wynikającej z art.297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
5. Oświadczam, że jestem świadoma/y, że w przypadku stwierdzenia umyślnego złożenia fałszywych deklaracji, Agencja
wyklucza daną operację ze wsparcia EFRROW i odzyskuje wszystkie kwoty, które zostały wypłacone na tę operację wraz z
należnymi odsetkami oraz że reprezentowane przeze mnie Nadleśnictwo zostanie wykluczone z możliwości otrzymywania
wsparcia w ramach tego samego działania w roku kalendarzowym, w którym dokonano ustalenia, oraz w następnym roku
kalendarzowym.**.
6. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli wszelkich elementów związanych z
realizowaną operacją, w szczególności wizytacji oraz kontroli na miejscu realizacji operacji i kontroli dokumentów.
7. Przyjmuję do wiadomości, iż:
a) zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z
siedzibą: 00-175 Warszawa Al. Jana Pawła II 70, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przyznania pomocy finansowej i płatności w
ramach działania 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie
instrumentów zapobiegawczych”.
b) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
8. Zobowiązuję się do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu
rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, stosownie do art. 75 ust.1 lit.c pkt i rozporządzenia Rady
(WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. Obowiązek ten będzie realizowany w ramach prowadzonych ksiąg
rachunkowych. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych nie zostało uwzględnione w
oddzielnym systemie rachunkowości albo do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego, o
których mowa w art.75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, koszty te podlegają refundacji w wysokości
określonej w przepisach § 4 ust. 5 rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 103, poz. 658, z późn. zm.),
pomniejszonej o 10 %.
9. Oświadczam, że w celu zapewnienia udziału w operacji właścicielom lasów, nie będących w zarządzie Nadleśnictwa, zamiar
realizacji operacji uwzględniający ustalony z właściwymi Starostami obszar i zakres kosztów został pisemnie podany do
*

publicznej wiadomości w siedzibie Nadleśnictwa oraz poprzez władze właściwych powiatów i gmin .
10. Oświadczam, że właściciele lasów nie będących w zarządzie Nadleśnictwa zostali włączeni do operacji w trybie art. 35 ust. 4
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.) zgodnie z listami właścicieli lasów
zakwalifikowanych do udziału w operacji, sporządzonymi po zasięgnięciu opinii właściwego Starosty.
11. Oświadczam, że właściciele lasów włączeni do operacji posiadają prawo własności do lasów objętych niniejszą operacją oraz
że Nadleśnictwo sprawuje zarząd nad gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa objętymi niniejszą operacją.
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VII. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY C.D.
12. Oświadczam, że operacja określona w niniejszym wniosku jest zgodna z planem urządzenia lasu* lub uproszczonym planem
urządzenia lasu* lub decyzją Starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu* lub sposobem postępowania na
wypadek powstania pożaru, ustalonym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)* - w przypadku operacji objętych Schematem II.
13. Oświadczam, że operacja określona w niniejszym wniosku jest zgodna z zasadami prowadzenia gospodarki leśnej.
14. Oświadczam, że operacja określona w niniejszym wniosku dotycząca Schematu I jest realizowana w zasięgu terytorialnym
leśnictw, wymienionych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „ Odtwarzanie potencjału
produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem
*
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 658, z późn. zm.) .
15. Oświadczam, że operacja określona w niniejszym wniosku dotycząca Schematu II jest realizowana w zasięgu terytorialnym
Nadleśnictwa*.
16. Oświadczam, że drogi przebudowywane, remontowane w połączeniu z modernizacją w ramach niniejszej operacji nie są
*
zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych .
17. Przyjmuję do wiadomości, że dane Beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Wspólnot i
państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnot.
18. Przyjmuję do wiadomości, iż przyznana kwota płatności z tytułu przyznanej pomocy w ramach działania 226 „Odtwarzanie
potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” zostanie
opublikowana na stronie internetowej MRiRW.

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć Nadleśniczego lub pełnomocnika)

(pieczęć Nadleśnictwa)

*

jeżeli dotyczy

**

art. 30 ust.2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011r. z późn. zm.)
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