Jak wypełniać wniosek do Lasów Państwowych

W związku z pojawieniem się zarządzenia Generalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w końcu wiemy jak powinien wyglądać wniosek na
poszukiwania, wzór tego wniosku jakiś czas temu zamieściłem u siebie na
blogu WWW.SAPERU.PL a przygotował go Polski Związek Eksploratorów.
Jako że jeden wzór wniosku zdecydowanie ułatwia i wprowadza pewien ład na
biurkach w Nadleśnictwach, warto tym samym przybliżyć jak wypełniać taki
wniosek.
Postanowiłem napisać ten mały poradnik z racji właśnie wielu pojawiających
się pytań:. Sam zaś poradnik powstał na bazie podpowiedzi które otrzymałem
ze strony Lasów Państwowych.
Zaczynamy:

-Przewidywany zakres i sposób prowadzenia prac
Musimy tu opisać jak będą wyglądały nasze prace poszukiwawcze w lesie i na
czym będzie polegała nasza ingerencje w grunt.
Opisujemy czy szukamy bardziej punktowych i małych sygnałów i jakiej
wielkości naruszenia gleby dokonamy, czy może będziemy naruszać całe
połacie terenu zdejmując duży kawał humusu.
Ważne by umieścić informację czy po znalezieniu przedmiotu od razu dokonamy
zasypania miejsca odkrycia czy też musimy pozostawić na jakiś czas odkopany
obiekt do czasu dokładnego zbadania.
Opisujemy w jaki sposób mamy zamiar zasypywać nasze wkopy i
uporządkować teren po zakończeniu naszych prac

Harmonogram prac

Wpisujemy termin na jaki chcemy uzyskać pozwolenie, dobrze jest występować
od razu na okres roku jak i dłużej.
Opisujemy w jakim czasie zamierzamy prowadzić poszukiwania na których
oddziałach, czy będą to przypadkowe wyjazdy, czy też z góry ustalone terminy.
Czy wpierw zamierzasz określić i odszukać potencjalne miejsce a dopiero
potem szczegółowo poszukiwać w bardziej konkretnym miejscu.

Wskazanie rodzaju urządzeń oraz narzędzi, które będą
wykorzystywane do
prowadzenia prac:
Używasz wykrywacza napisz to, używasz łopaty czy saperki też to napisz. Nie
musisz podawać ilości sprzętu czy też numerów seryjnych.
Ważne żeby z góry założyć jaki sprzęt może być użyty podczas twoich
poszukiwań.
Może się okazać że zakładasz poszukiwania na większą skalę i sprzętem będzie
np. koparka.
Dzięki temu Leśnicy wiedzą z czym i jakimi naruszeniami gruntu będą mieli do
czynienia. (Z tej też przyczyny może pojawić się potrzeba złożenia dodatkowych
wyjaśnień. )

Przewidywany rodzaj uszkodzeń na gruntach nadleśnictwa
który może mieć
miejsce w związku z przeprowadzanymi pracami:
Podobnie jak wyżej opisujemy uszkodzenia jakie przewidujemy oraz ingerencję w
grunt podczas naszych poszukiwań.
Czy wykopujemy małe wkopy od razu je zasypując czy przewidujemy zupełnie inne
formy naruszania gleby.

Opis sposobów i technik uporządkowania terenu na gruntach
udostępnionych
przez Nadleśnictwo po zakończeniu prac:
Ten punkt głównie dotyczy osób planujących mocniejszą ingerencję w grunt, jeżeli
taką planujemy warto opisać sposób zakopywania naszych wkopów.
Prawidłowe zasypywanie zawsze polega na kolejności wsypywania gleby do wykopu
tak by warstwy gleby w miarę powróciły do pierwotnego stanu.
Jeżeli natomiast planujesz naruszać tylko warstwę przypowierzchniową opisz to.
Pamiętaj, jak nas widzą tak nas piszą.

Uzasadnienie wnioskodawcy:
Tu macie tekst napisany przez samego pracownika Lasów Państwowych który
przekazuje Wam abyście zobaczyli czego spodziewają się sami leśnicy w polu:
Uzasadnienie wnioskodawcy.
…...Nie pisz, że chcesz zbawiać Świat i „ratować” przedmioty, które i tak zgniją w
ziemi. Nie pisz, że twoje uszkodzenia gleby nie będą większe niż zryta przez dziki
ziemia albo uszkodzenia od wycinki i wywozu drewna lub orki pod nowy las.
Pamiętaj, że większość leśników to ludzie po studiach, czytający, znający prawo,
mający różne, często bardzo ciekawe, zainteresowania. Więc wysil się i opisz jakie są
Twoje zainteresowania, dlaczego chcesz szukać akurat w tym miejscu. Spróbuj
najpierw poznać historię okolicy – będą z tego same pożytki. Ty lepiej poznasz
historię i będziesz miał sensowne uzasadnienie poszukiwań. Leśnik będzie widział, że
interesuje Cię prawdziwa historia a nie chcesz biegać po lesie ze szpadlem tylko po
to żeby zdobyć kolejne fanty. Leśnicy często bardzo dobrze znają historię swoich
terenów, znają różne historie i „legendy”, którymi prawdopodobnie się z Tobą
podzielą, jeśli tylko zobaczą, że faktycznie interesuje Cię historia. Napisz co
zamierzasz zrobić ze znalezionymi przedmiotami. Nie chodzi o wskazywanie
porozumienia z muzeum jak we wniosku do WKZ. Po prostu opowiedz coś
wiarygodnego.

Lista załączników:
Jednym z ważniejszych załączników jest mapa.
Chyba nie ma nic lepszego aniżeli skorzystać z gotowych map
BANKU DANYCH O LASACH którą znajdziemy:
https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
W tej bazie znajdziemy też masę przydatnych informacji, ale to już temat na zupełnie
inny tekst.

PS. Może się okazać że pomimo wysłania wniosku napisanego na przykładzie
powyższych wytycznych jakiś Nadleśniczy poprosi o bardziej szczegółowe
informacje, wszystko to będzie zależało od tego w jaki sposób i czego
będziemy poszukiwać.
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