Pomoc na zalesienie,
zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 8 maja 2015 r.(
Dz. Ustaw poz. 655), przysługuje rolnikowi, który:
1) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany
dalej „numerem identyfikacyjnym”;
2) zobowiązał się do:
a) wykonania zalesienia gruntu zgodnie z wymogami planu zalesienia, o którym mowa w art.
35 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 oraz z 2015 r. poz.
349), zwanego dalej „planem zalesienia”, a gdy jest to przewidziane w planie zalesienia – wykonania
również jego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami – w przypadku ubiegania się o
przyznanie wsparcia na zalesienie,
b) pielęgnacji zalesienia wykonanego na gruncie, o którym mowa w lit. a, lub zalesienia
występującego na gruncie wskutek sukcesji naturalnej, zgodnie z wymogami planu zalesienia, przez 5
lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej – w przypadku ubiegania się
o przyznanie premii pielęgnacyjnej,
c) utrzymania zalesienia wykonanego na gruncie, o którym mowa w lit. a, przez 12 lat od dnia
złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej – w przypadku ubiegania się o
przyznanie premii zalesieniowej;
Pomoc jest przyznawana rolnikowi do gruntów:
1)
wykazanych w ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520), jako użytki rolnej:
a) grunty orne, oznaczone symbolem – R,
b) sady, oznaczone symbolem – S,
c) łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
d) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
f) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr
z wyłączeniem trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. h
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów
wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008
i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1307/2013”;
2) które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
3) stanowiących własność tego rolnika albo własność jego małżonka;
4) o powierzchni co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania,
które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem;
5) położonych poza:
a) obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.3)),
chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań
ochronnych tych obszarów,
b) obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich
otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.
Pomoc jednemu podmiotowi może być przyznana do powierzchni nie większej niż 20 ha w
całym okresie programowania.
Plan zalesienia sporządza się dla gruntów graniczących ze sobą, tworzących jeden
kompleks gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną, przy
uwzględnieniu:
a) stanu faktycznego gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją
naturalną, których granice są oznakowane w terenie;
b) wymagań określonych w art. 6 lit. d ppkt ii rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr
807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz.
UE L 227 z 31.07.2014, str. 1).

Dokumentami potrzebnymi do sporządzenia planu zalesienia są :
1) oświadczenie rolnika albo jednostki o powierzchni gruntów przeznaczonych do wykonania
zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których
są położone te grunty;
2) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek
ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z
sukcesją naturalną, a w przypadku braku tego planu – zaświadczenie potwierdzające, że
przeznaczenie gruntów do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną nie jest sprzeczne z
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
3) materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, wraz z
kartą informacyjną, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną
dalej „Agencją”, lub kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty
przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, z naniesionymi granicami tych
gruntów, albo jej powiększenie;
4) zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy potwierdzające, że grunty
przeznaczone do wykonania 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 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, albo postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia – w przypadku
braku karty informacyjnej, o której mowa w pkt 3;
5) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są
położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną;
6) mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na
podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podkładzie mapy
zasadniczej lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierająca:
a) wskazanie granic całości gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z
sukcesją naturalną oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów wraz z powierzchnią działek
ewidencyjnych, na których są położone,
b) wskazanie granic gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° i określenie powierzchni tych
gruntów,
c) wskazanie granic kęp i określenie ich powierzchni – w przypadku gruntów z sukcesją
naturalną lub planowanego wykonania zalesienia części działki ewidencyjnej, lub planowanego
wykonania zalesienia gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12°;
7) opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności zalesienia z celami
ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z
sukcesją naturalną położonych w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w
przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się
na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
8) opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności zalesienia z:
a) celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania
zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną położonych w rezerwacie przyrody lub parku
krajobrazowym lub na obszarze ich otulin,
b) planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru – w przypadku gruntu
przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną położonych na obszarze
Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 7.
Podstawy prawne:
akty prawne UE
1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające
rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr
1290/2005 i (WE) nr 485/2008

2.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do
zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady
wzajemnej zgodności

3.

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające
rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające
przepisy przejściowe

4.

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego
systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar
administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności,

akty prawne krajowe:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ( Dz. Ustaw poz 655) z dnia 8 maja 2015 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój
obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020

