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Nadleśnictwa MIŃSK
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05-300 Mińsk Mazowiecki

WNIOSEK
Zwracam się z wnioskiem o sporządzenie planu zalesienia działek rolnych o
numerach ……………………………………………….. , położonych w miejscowości ……………...
…………………………………………. , gmina ………………………………………………………..
Do wniosku załączam:
1. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek
ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego
planu – zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2. wydane przez właściwy organ gminy zaświadczenie potwierdzające że grunty przeznaczone do
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 16.04.2004r. o ochronie przyrody, albo postanowienie o odmowie
wydania takiego zaświadczenia;
3. oświadczenie o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia zawierające numery działek
ewidencyjnych, na których są położone te grunty;
4. wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone
grunty przeznaczone do zalesienia;
5. kopię części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, lub jej powiększenie, obejmującą grunty
przeznaczone do zalesienia z naniesionymi granicami gruntu do zalesienia albo
6. mapę do planu zalesienia zalesienia, sporządzoną przez osobę posiadającą w tym zakresie
uprawnienia zawodowe nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo
geodezyjne i kartograficzne( Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027, z 2006r. Nr 170, poz. 1217 oraz z
2007r. Nr 21, poz. 125) na podkładzie mapy zasadniczej, lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierającą:
a) w przypadku planowanego zalesienia części działki ewidencyjnej lub zalesienia gruntów innych niż
rolne:
-1-

- granice gruntów przewidzianych do zalesienia,
- granice oraz powierzchnie gruntów w poszczególnych klasach glebowych,
- łączną powierzchnię gruntów przewidzianych do zalesienia,
b) w przypadku ubiegania się o płatność dla gruntu o nachyleniu powyżej 12o- oznaczenie
najwyższego i najniższego punktu gruntu przeznaczonego do zalesienia;
7. opinię wydaną przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności planowanego
zalesienia z:
a) celami ochrony danego obszaru- jeżeli grunt położony jest w rezerwacie przyrody lub parku
krajobrazowym lub na obszarze ich otulin
b) planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru- jeżeli grunt położony jest na
obszarze Natura 2000 lub na obszarach znajdujących się na liście o której mowa w art. 27, ust. 3 pkt 1
ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.
……………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)
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