					miejscowość:						data:
Wniosek o rejestrację Leśnego Materiału Podstawowego (LMP) w Krajowym Rejestrze
							 – nr wniosku:			
numer części Krajowego Rejestru, w której ma być zarejestrowany LMP (1, 2 lub 3)


□ właściciel
□ zarządca
imię i nazwisko lub nazwa

adres
 
ulica i nr

miejscowość

kod pocztowy i poczta


nazwa botaniczna LMP (łacina)

rodzaj LMP (źródło nasion, drzewostan, drzewo mateczne, plantacja nasienna)

przeznaczenie leśnego materiału podstawowego
□ leśnictwo wielofunkcyjne

albo
□ inne (poniżej podać jakie)


lokalizacja
 
gmina
symbol regionu pochodzenia


długość geograficzna
podać wartość dokładną lub rozpiętość w formacie pseudo-dziesiętnym (np.: 56031’N --> 56.31N)

szerokość geograficzna


kod/y   adresu/ów   leśnego/ych (bez numeru wydzielenia, np.: 12-12-3-04-567-g, -k, -568-a, -b) lub inne określenie lokalizacji

regionalna dyrekcja Lasów Państwowych
nadleśnictwo


obręb
leśnictwo


wysokość lub zakres wysokości położenia LMP [m n. p. m.]

nazwa zwyczajowa (np.: Puszcza Piska, Lasy Janowskie itp.)

powierzchnia jaką zajmuje LMP [w ha] (obszar)

dotyczy źródła nasion
□ rozproszone w drzewostanie
□ kępa/y  lub grupa/y	         □ rząd/rzędy drzew

forma występowania
liczba drzew


pochodzenie pierwotne
□ znane
□ nieznane
autochtoniczny
(jeżeli pochodzenie pierwotne jest nieznane, należy pominąć!)
□ tak
rodzimy

□ tak
□ nie
lokalizacja pochodzenia pierwotnego:

(podać, jeżeli leśny materiał podstawowy nie jest rodzimy)
gmina   /   państwo (jeżeli spoza Polski) 


symbol regionu pochodzenia


siedliskowy typ lasu (skrót)
typ i podtyp gleby
gatunek gleby



LMP wolny od organizmów szkodliwych
□ tak
□ nie
wiek LMP [lata]

w przypadku rejestracji drzew matecznych


sposób oznaczenia umożliwiający identyfikację (np. nr namalowany na drzewie)
ilość


informacja o uznaniu obiektu LMP (data, numer protokołu uznania; informacja z elaboratu urządzeniowego lub inne) 
dotyczy wyłącznie PGL LP, nie dotyczy źródła nasion


W przypadku rejestracji plantacji nasiennej należy dołączyć: zasady prowadzenia cięć, plan rozmieszczenia poszczególnych osobników na plantacji nasiennej sporządzony w sposób umożliwiający ich rozróżnienie; wzór krzyżowania i liczbę rodów lub klonów; liczbę szczepów.

Oświadczam, że LMP spełnia wszystkie wymagania, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy (Dz. U. Nr 100, poz. 1026) oraz jego zmianie z dnia 18 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1212).



….............…...………………..……………………
podpis i pieczęć Wnioskodawcy

