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Wniosek o sporządzenie planu zalesienia

Schemat I – zalesianie gruntów rolnych
Do ww. wniosku (z podanymi danymi teleadresowmi (koniecznie z telefonem), nr działek,
ich położeniem i powierzchnią, nr producenta) dołącza się:
1) Urząd Gminy - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do
wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, w przypadku braku tego planu –
zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do wykonania zalesienia lub
grunty z sukcesją naturalną nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w
przypadku braku tego planu oraz tego studium – decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu określająca grunty przeznaczone do zalesienia;
2) Urząd Gminy - zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy, 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
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, albo postanowienie o odmowie wydania takiego
zaświadczenia;
3) oświadczenie rolnika o powierzchni gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia,
zawierające numery działek ewidencyjnych, na których położone są te grunty;
4) Starostwo geodezja - wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek
ewidencyjnych, na których położone są grunty przeznaczone do zalesienia lub grunty
z sukcesją naturalną;
5) 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 (Starostwo geodezja), która obejmuje grunty przeznaczone do zalesienia,
z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie albo
6) mapę sporządzoną przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe (geodetę), 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 pow.
12°
7) opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności
planowanego 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.
8) 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;
Plan zalesienia powinien zawierać :
a) dane dotyczące rolnika :
- imię i nazwisko oraz nazwę,
- określenie miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu,
- numer identyfikacyjny rolnika,
b) podpis nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe, który sporządził ten plan,
c) dokumenty dołączone do wniosku o sporządzenie planu.
Plan zalesienia jest sporządzany odrębnie dla gruntów rolnych i gruntów innych niż
rolne, przy uwzględnieniu stanu faktycznego gruntów przeznaczonych do zalesienia,
których granice są oznakowane w terenie.
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Wniosek o pomoc na zalesianie gruntów rolnych

składa się do kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę rolnika w okresie

KRYTERIA OCENY UDATNOŚCI DLA NASADZEŃ SZTUCZNYCH ORAZ
GRUNTÓW Z SUKCESJĄ NATURALNĄ (przeprowadzone w 4-5 roku uprawy)
Tabela 1
Stopień pokrycia
powierzchni uprawy

od 1 czerwca do 31 lipca
Do wniosku o pomoc dołącza się :
1) kopię planu zalesienia, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego,
który sporządził ten plan;
2) pisemną zgodę :
pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów rolnych lub gruntów
innych niż rolne, jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności;
b) małżonka rolnika na zalesienie gruntów rolnych lub gruntów innych niż rolne,
jeżeli grunty te stanowią własność małżonka rolnika;
a)

3) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla
planowanego wykonania zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
4) dokumenty potwierdzające własność lub współwłasność gruntów przeznaczonych do
zalesienia.
Każda osoba realizująca zalesienie może uzyskać pomoc doradczą świadczoną przez
nadleśnictwa w zakresie zalesień i gospodarki leśnej (Podstawa prawna: art. 35 ust. 2
pkt 1 ustawy o lasach).




Podstawowe wsparcie dla gruntów „płaskich”:
Na zalesienie – 6553 zł / 1ha / 1 rok dla gat. iglastych, 7152 zł (gat. liściaste)
Premia pielęgnacyjna 1075 zł / 1ha / 1 rok
Premia zalesieniowa 1215 zł / 1ha / 1 rok
Zgodnie z § 9 pkt 8 rozporządzenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zalesienia rolnik umieszcza w widocznym miejscu tablicę informacyjną.

Przydatność hodowlana (cechy zdrowotne, dostosowanie do
siedliska, formy zmieszania, inne)

%

symbol
klasyfikacyjny

%

symbol
klasyfikacyjny

powyżej 81

1

uprawy zdrowe, zgodne z siedliskiem,
założone prawidłowo, dopuszczalne wady
pojedynczo do 20

1

51–80

2

wady 21–40

2

do 50

3

wady 41 i wyżej
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Tabela 2
Symbol klasyfikacyjny

Ocena

1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3

uprawy udane

3-1, 3-2, 3-3

uprawy nieudane

