INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA
WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA NA ZALESIENIE
PROW 2014 - 2020
Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie, należy zapoznać się z niniejszą
Instrukcją wypełniania wniosku.
CZĘŚĆ I
A. INFORMACJE OGÓLNE
W ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 można uzyskać pomoc:


w formie wsparcia na zalesienie stanowiącego zryczałtowaną płatność z tytułu kosztów założenia uprawy leśnej (pomoc o
charakterze inwestycyjnym),

w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., w formie (pomoc o charakterze obszarowym):
– premii pielęgnacyjnej stanowiącej zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów pielęgnacji wykonanego
zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną,
– premii zalesieniowej stanowiącej zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności
rolniczej.
We wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie można ubiegać się tylko o pomoc w formie wsparcia na zalesienie.
O premię pielęgnacyjną i zalesieniową można ubiegać się w kolejnym roku wypełniając wniosek o przyznanie
premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.


W jednym wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie można ubiegać się o przyznanie pomocy do gruntów objętych jednym
planem zalesienia. Grunty objęte planem zalesienia, muszą graniczyć ze sobą i tworzyć jeden kompleks przeznaczony do zalesienia
o powierzchni (nasadzeń) co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m („wymogu” dotyczącego szerokości gruntu, nie stosuje
się, jeżeli grunty te graniczą z lasem).
W przypadku, gdy do zalesienia zostało przeznaczonych kilka kompleksów, dla każdego z nich należy sporządzić odrębny plan
zalesienia i złożyć odrębny wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie.
Rolnik jest odpowiedzialny za złożenie prawidłowego wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie. Brak zgodności danych
zawartych we wniosku ze stanem faktycznym może skutkować zmniejszeniem kwoty pomocy lub odmową jej przyznania.
Szczegółowe zasady przyznania pomocy w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę
żywotności lasów w 2016 roku, zamieszczone są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl lub są dostępne w
biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

A1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU
Wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie składa się w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 1 sierpnia 2016 roku.
Korekta wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie, składana jest w odpowiedzi na otrzymane wezwanie oraz w przypadku
zgłoszenia zmiany do wniosku, która stanowi błąd oczywisty. Wnioski i dokumenty uzupełniające złożone przez beneficjenta mogą
zostać skorygowane i poprawione w dowolnym czasie po ich złożeniu w przypadku stwierdzenia oczywistych błędów uznanych
przez właściwy organ na podstawie ogólnej oceny danego przypadku, pod warunkiem że beneficjent działał w dobrej wierze.
Wycofanie wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie - wniosek można wycofać w całości lub w części w każdym momencie
pod warunkiem, że wnioskodawca nie został poinformowany przez Agencję o jakichkolwiek niezgodnościach we wniosku lub nie
został powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub jeśli kontrola nie ujawniła jakiekolwiek niezgodności.
Zmiana do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie- rolnicy będą mogli dokonać zmiany złożonego wniosku o
przyznanie wsparcia na zalesienie, z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień lub
braków formalnych, w wyniku której nastąpi zwiększenie pomocy lub która wpłynie na spełnienie kryteriów dotyczących
kwalifikowalności wniosku, najpóźniej 21 dni przed terminem podania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej
administrowanej przez Agencję, informacji o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie lub do dnia poprzedzającego dzień, w
którym rolnik został powiadomiony przez Agencję o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub wizyty.

A2. PODSTAWOWE POJĘCIA
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest to dokument, który rolnik powinien posiadać, w przypadku gdy
planowane zalesienie jest przedsięwzięciem, którego realizacja wymaga, zgodnie z 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 t.j.), uzyskania takiej decyzji. Uzyskanie takiej decyzji jest wymagane w

przypadku sadów lub gruntów z sukcesją naturalną położonych na formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 1651, z późn. zm.), tj.: parki narodowe, rezerwaty

przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska
dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Gatunki rodzime drzew i krzewów – to gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu gospodarczym, panujące lub
współpanujące w drzewostanach określonego obszaru geograficznego. Gatunki drzew i krzewów gatunków lasotwórcze,
wykorzystywane do zalesienia zostały wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8
maja 2015 roku 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 (Dz. U. z
2015 r., poz. 655 z późn. zm.). Gatunki lasotwórcze dzielą się na: gatunki drzew objęte regionalizacją nasienną, gatunki drzew
nieobjęte regionalizacją nasienną, oraz gatunki domieszkowe i biocenotyczne.
Gatunki biocenotyczne – to gatunki drzew i krzewów, które dostarczają karmy dla ssaków i ptactwa leśnego lub które przez
swą obecność w drzewostanie umożliwiają istnienie i rozwój pożytecznych owadów.
Gatunki domieszkowe – to gatunki drzew i krzewów, które korzystnie wpływają na siedlisko i na sam drzewostan. Znaczenie
pielęgnacyjne polega na dostarczeniu obfitego opadu, dobrze rozkładających się liści tworzących żyzną ściółkę, a w wyniku jej
rozkładu próchnicę wzbogacającą glebę leśną w składniki pokarmowe (naturalne nawożenie lasu). Poza tym gatunki te osłaniają
glebę przed wysuszeniem i zachwaszczeniem oraz ocieniając pnie gatunków głównych przyczyniają się do ich dobrego
oczyszczenia z gałęzi.
Kompleks - grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną graniczące ze sobą, tworzące jeden
kompleks gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną, stanowiących zwartą powierzchnię
powiązaną gospodarczo lub przyrodniczo, mogących zawierać elementy krajobrazu i powierzchnie uprawnione i nieuprawnione do
pomocy na zalesienie.
Kompleks poza powierzchnią gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia może zawierać powierzchnie zajęte przez elementy
krajobrazu (o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r.),
których powierzchnia nie kwalifikuje się do przyznania wsparcia na zalesienie natomiast kwalifikuje się do przyznania premii
pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej tj.:
 rowy;
 nieutwardzone drogi dojazdowe;
 pasy zadrzewień;
 żywopłoty;
 tarasy jeżeli ich całkowita szerokość nie przekracza 2 m
oraz elementy krajobrazu podlegające zachowaniu w ramach dobrej kultury rolnej, tj.
 rowy do 2 m szerokości;
 drzewa będące pomnikami przyrody,
 oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m²;
a także powierzchnie gruntu wyznaczoną przez granicę zalesienia i granicę sąsiedniego gruntu stanowiącego własność innego
podmiotu, lecz nie większą niż wyznaczona przez granicę zalesienia i linię biegnącą w odległości 2 m od granicy tego zalesienia
oraz przeznaczoną do działań związanych z ochroną przeciwpożarową niezależnie od szerokości pasa ochrony przeciwpożarowej,
jeżeli takie działania zostały określone w planie zalesienia.
Elementy krajobrazu nieuprawnione do pomocy na zalesianie:
 powierzchnie pod liniami przesyłowymi, których zalesienie nie zostało uzgodnione z właściwymi jednostkami zarządzającymi
tymi liniami,
 śródlądowe wody powierzchniowe, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, oraz stawy na
gruntach rolnych,
 uprawy leśne lub inne istniejące lasy, dla których nie został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej na zalesianie
gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich oraz wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zalesianie lub
wniosek o wypłatę w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013;
 kamieniołomy, żwirownie lub wyrobiska po wykopie piasku, gliny lub torfu;
 elementy krajobrazu, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca
2014 r., określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w
ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 1551, z późn. zm.); jeżeli szerokość tych elementów przekracza
szerokości określone w tych przepisach
– położone w obrębie działek przeznaczonych do zalesienia.
Materiał graficzny – stanowi załącznik do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesianie i jest udostępniany przez Agencję wraz z
kartą informacyjną, na wniosek o wydanie informacji o działkach podlegających wsparciu na zalesienie składany w biurze
powiatowym ARiMR przez wnioskodawcę.
Karta informacyjna zawiera informacje dotyczące gruntu, do którego wnioskodawca zamierza ubiegać się o przyznanie pomocy w
ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, w szczególności:
powierzchnię działek ewidencyjnych, na których jest położony ten grunt;
wskazanie czy:

ten grunt jest położony na obszarowych formach ochrony przyrody oraz gruntach erozyjnych,
grunt ten jest gruntem o nachyleniu terenu powyżej 12°,
na tym gruncie występują śródlądowe wody powierzchniowe,
łączną powierzchnię zadrzewień i zakrzaczeń na każdej z działek ewidencyjnych, na których jest położony ten grunt.
Plan zalesienia - jest to dokument sporządzany przez nadleśniczego, który zawiera wytyczne dotyczące założenia i prowadzenia
uprawy leśnej.
Plan zalesienia powinien:

zawierać zalecenia i wymogi zalesienia wykonania zalesienia oraz:

dane dotyczące podmiotu realizującego ten plan:
imię i nazwisko albo nazwę,
określenie miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu,
numer identyfikacyjny,

podpis nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, który sporządził ten plan,

dokumenty dołączone przez rolnika albo jednostkę do wniosku o sporządzenie tego planu;

obejmować grunty graniczące ze sobą, tworzące jeden kompleks gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia
lub gruntów z sukcesją naturalną;

być sporządzony przy uwzględnieniu:

stanu faktycznego gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną, których granice są
oznakowane w terenie;

wymagań określonych w art. 6 lit. d ppkt ii rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca
2014 r. tj. uwzględniać zastosowanie mieszanki gatunków drzew, która obejmuje:
przynajmniej 10 % drzew liściastych na obszar lub
minimalnie trzy gatunki lub odmiany drzew, z których najrzadsze pokrywają przynajmniej 10 % obszaru.
Pomoc na zalesianie – pomoc finansowa w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności
lasów obejmuje 3 rodzaje płatności.
Wsparcie na zalesienie - jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualnie ogrodzenia uprawy leśnej lub
zabezpieczenie drzewek 3 palikami, wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia. Wysokość wsparcia zależy od:
proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze uprawy;
zastosowania zabezpieczenia przed zwierzyną (grodzenie 2-metrową siatką metalową lub zabezpieczenie drzewek 3
palikami);
konfiguracji terenu;
zastosowania sadzonek zwykłych lub sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym;
występowania gruntów erozyjnych.
Kwota pomocy przyznawanej w ramach wsparcia na zalesianie wynosi od 4984 do 7624 zł/ha. Dodatkowo można również uzyskać
pomoc za wykonanie zaleconego przez nadleśniczego, ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową siatką metalową w wysokości
8,82 zł za metr bieżący wykonanego ogrodzenia lub za zabezpieczenie drzewek 3 palikami w wysokości 1132 zł/ha.
Pomoc na zalesianie przyznawana jednostkom samorządu terytorialnego lub jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz
województw obejmuje wyłącznie wsparcie na zalesienie.
Premia pielęgnacyjna - zryczałtowana płatność do hektara zalesionych gruntów, wypłacana, co roku przez 5 lat. Wysokość
premii obejmuje koszty prac pielęgnacyjnych określonych w planie zalesienia, w tym przede wszystkim: odchwaszczenie, cięcia
pielęgnacyjne lub czyszczenia lub przerzedzanie przegęszczonych partii samosiewów oraz ochronę sadzonek przed zwierzyną
repelentami. Wysokość premii pielęgnacyjnej uzależniona jest od konfiguracji terenu, gruntów erozyjnych oraz występowania
sukcesji naturalnej.
Kwota pomocy przyznawanej w ramach premii pielęgnacyjnej wynosi 794 lub 1628 zł/ha. Dodatkowo można również uzyskać
płatność za zastosowanie zaleconych przez nadleśniczego, indywidualnych środków ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną w
postaci repelentów w wysokości 424 zł/ha.
Premia zalesieniowa - zryczałtowana płatność do hektara zalesionych gruntów, wynikająca z utraconych dochodów z tytułu
przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne. Premia wypłacana będzie co roku, przez 12 lat od założenia uprawy leśnej.
Premia zalesieniowa jest wypłacana do gruntów, na których była prowadzona działalność rolnicza. Kwota pomocy przyznawanej w
ramach premii zalesieniowej wynosi 1215 zł/ha.
Regionalizacja nasienna – zawiera zasady rozprzestrzeniania nasion i sadzonek, zapobiega negatywnym skutkom
niekontrolowanego przemieszczania różnych populacji drzew. Regionalizację leśną dla nasion i sadzonek wprowadzono w Polsce w
celu:
wyróżnienia i zachowania odrębności jak największej liczby naturalnych, rodzimych lub prawdopodobnie rodzimych
populacji gatunków lasotwórczych,
zwiększenia bazy nasiennej najcenniejszych populacji drzew w regionach ich występowania,
propagowania tych populacji na terenach, na których lokalna baza drzewostanów nasiennych jest niewystarczająca,

ograniczenia niekontrolowanych przerzutów materiału rozmnożeniowego i ścisłego określenia zasad i kierunków jego
przemieszczania dla zachowania trwałości lasów,
stworzenia systemu trwałego ewidencjonowania oraz kontroli pochodzenia materiału rozmnożeniowego.
Rolnik - oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej
grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz które
prowadzą działalność rolniczą.
Sukcesja naturalna - rozumie się przez to zmiany w zbiorowiskach roślinnych, których skutkiem jest pojawienie się roślinności
drzewiastej w sposób naturalny.
Grunty rolne - zgodnie z § 68 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001
roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542, z późn. zm) to użytki rolne i nieużytki. Do użytków
rolnych zalicza się: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod
rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.
Trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe – grunty wykorzystywane do uprawy traw lub innych pastewnych roślin zielnych
rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), które nie były objęte płodozmianem danego
gospodarstwa rolnego przez okres pięciu lat lub dłużej; mogą one obejmować inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które
mogą nadawać się do wypasu, pod warunkiem że zachowano przewagę traw i innych pastewnych roślin zielnych, a także grunty,
które mogą nadawać się do wypasu i które stanowią część utrwalonych praktyk lokalnych w przypadkach, gdy trawy i inne zielne
rośliny pastewne tradycyjnie nie są roślinnością dominującą na obszarach wypasu.
Grunty kwalifikujące się do przyznania wsparcia – to grunty rolne z wyłączeniem trwałych użytków zielonych i pastwisk
trwałych tj.: grunty orne, sady, grunty rolne zabudowane (jeżeli zgodnie ze stanem faktycznym na tym gruncie nie ma
zabudowań), grunty pod stawami (jeżeli zgodnie ze stanem faktycznym na tym gruncie nie ma stawów), grunty pod rowami
(jeżeli zgodnie ze stanem faktycznym na tym gruncie nie ma rowów), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
nieużytki.
Zalesienie w warunkach korzystnych – zalesienie na gruntach o nachyleniu terenu nie większym niż 120.
Zalesienie na gruntach o nachyleniu tereny powyżej 120 - zalesienie na gruntach, które w całości położone są o nachyleniu
terenu większym niż 120.
Zalesienie na gruntach erozyjnych - zalesienie na gruntach, które zlokalizowane są na obszarach zagrożonych erozją wodną
określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz. U. poz. 344, z późn. zm.).
Mikoryzacja - zabieg wspomagający rozwój sadzonek polegający na zmieszaniu gleby ze strzępkami żywego grzyba - mikory.
Sadzonki mikoryzowane mają ułatwiony wzrost, z uwagi na przejęcie przez grzybnię porastającą system korzeniowy sadzonek
niektórych zadań korzenia wspomagając jego funkcje. Szczególne znaczenie sadzonek mikoryzowanych ma ich zastosowanie na
gruntach porolnych gdzie ich stosowanie jest bardzo pożądane z uwagi na niekorzystne warunki wzrostu sadzonek drzew leśnych
w warunkach glebowych, jakie wykształciły się na gruntach porolnych.
Błąd oczywisty – za błąd oczywisty uznaje się błędy w przypadku gdy mogą one być bezpośrednio zidentyfikowane w wyniku
sprawdzenia informacji zawartych we wniosku i dokumentach uzupełniających (załącznikach do wniosku).

B. ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ZALESIENIE
Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia na zalesienie w 2016 roku oraz opracowane przez ARiMR wzory dokumentów są
udostępnione na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl i dostępne w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych
ARiMR.

B1. KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Wsparcie na zalesienie będzie przyznane według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, pod
warunkiem, iż dana operacja (złożony przez rolnika wniosek) uzyskała co najmniej 6 punktów.
Punktowa ocena kryteriów wyboru operacji
grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są zlokalizowane na korytarzach ekologicznych w
rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 1651, z późn.
zm.) położonych na obszarze Natura 2000 określonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000
grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są zlokalizowane na obszarach zagrożonych erozją
wodną określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie
norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz. U. poz. 344, z późn. zm.), zwanych dalej
„gruntami erozyjnymi”
grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części przylegają do śródlądowych wód

14 pkt

12 pkt

10 pkt

powierzchniowych, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz.
469, z późn. zm.)
grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są gruntami o nachyleniu terenu powyżej 12°
grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części przylegają do lasu lub obszaru zalesionego
grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są położone w województwie o lesistości poniżej
30%

8 pkt
6 pkt
4 pkt

W pierwszej kolejności wsparcie na zalesienie przysługuje tym podmiotom, których operacje (wnioski) uzyskały największą sumę
punktów.
W przypadku, gdy więcej niż jeden wniosek uzyskał taką samą sumę punktów, wsparcie na zalesienie przysługuje temu
podmiotowi, którego grunty przynajmniej w części są położone w gminie o większych potrzebach i preferencjach zalesieniowych
według wariantu III – środowiskowego, określonego w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości zatwierdzonym przez Radę
Ministrów na podstawie art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.).
W przypadku, gdy na podstawie powyższych kryteriów, nie można ustalić kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie, w
pierwszej kolejności wsparcie to przysługuje temu podmiotowi, który ubiega się o przyznanie tego wsparcia w niższej wysokości.

B1. WARUNKI PRZYZNANIA WSPARCIA NA ZALESIENIE
Wsparcia na zalesienie jest przyznawane rolnikowi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), jeżeli:
został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
zobowiązał się do 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 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.), a gdy jest to przewidziane w planie
zalesienia wykonania również jego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami,
uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego wykonania zalesienia, a planowane wykonanie
zalesienia jest przedsięwzięciem, którego realizacja wymaga uzyskania takiej decyzji zgodnie z 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm).
Oprócz osób fizycznych lub prawnych lub grup osób fizycznych lub osób prawnych, o wsparcie na zalesienie mogą ubiegać się
jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.
Pomoc jednemu podmiotowi może być przyznana do powierzchni nie większej niż 20 ha w całym okresie programowania 2014 –
2020.
Pomoc jest przyznawana rolnikowi do gruntów:

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 grunty rolne, 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;

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, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium - gdy grunty te zostały
przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

stanowiących własność tego rolnika albo własność jego małżonka;

o powierzchni (nasadzeń) 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;

położonych poza:
 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 2016 r., poz. 1651, z późn. zm.), chyba że planowane wykonanie
zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów,
 obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że
planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

C. ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA NA ZALESIENIE
Beneficjent powinien wypełnić wszystkie białe pola w formularzu wniosku (pola obowiązkowe). Wniosek należy wypełnić czytelnie
długopisem, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek w danych osobowych.

I. CEL ZŁOŻENIA
Znakiem „X” należy zaznaczyć pole informujące, że formularz stanowi:
wniosek – pole to powinno być zaznaczone tylko w przypadku, gdy rolnik składa wniosek na 2016 rok.
zmiana do wniosku - pole to powinno być zaznaczone w przypadku, kiedy rolnik chce dokonać zmiany złożonego wniosku o
przyznanie wsparcia na zalesienie z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień lub braków
formalnych, w wyniku której nastąpi zwiększenie pomocy lub która wpłynie na spełnienie kryteriów dotyczących kwalifikowalności
wniosku, najpóźniej 21 dni przed terminem podania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez
Agencję, informacji o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie tj. do 12 września 2016 r. lub w wyniku której nie nastąpi
zwiększenie pomocy lub która nie wpłynie na spełnienie kryteriów wyboru operacji, do dnia poprzedzającego dzień, w którym rolnik
został powiadomiony przez Agencję o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub wizyty tj. do 10 października 2016 r.
korekta wniosku – pole to powinno być zaznaczone w przypadku, gdy formularz korekty do wniosku wypełniany i składany jest
przez rolnika w celu korygowania i poprawienia wniosku i załączników do wniosku, w dowolnym czasie po ich złożeniu, w
przypadku stwierdzenia błędów oczywistych, pod warunkiem, że rolnik działa w dobrej wierze.
wycofanie części wniosku – pole to powinno być zaznaczone w przypadku, gdy rolnik chce z własnej inicjatywy wycofać część
wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie.
wycofanie całego wniosku – pole to powinno być zaznaczone w przypadku, gdy rolnik chce z własnej inicjatywy wycofać cały
wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie.
UWAGA: W Części I Cel złożenia, na jednym wniosku należy zaznaczyć tylko jedno z wyżej wymienionych pól, tj.
albo wniosek, albo zmiana do wniosku, albo korekta wniosku, albo wycofanie części wniosku albo wycofanie całego

wniosku.

II. NUMER IDENTYFIKACYJNY
Pole 01 – należy wpisać 9-cyfrowy numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Jeżeli rolnik nie posiada nadanego
numeru, jest zobowiązany złożyć do biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę
rolnika, najpóźniej wraz z wnioskiem o przyznanie wsparcia na zalesienie, wniosek o wpis do ewidencji producentów, celem nadania
numeru identyfikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r., poz. 807, z późn. zm.).

III. PODMIOT
Pole 02 – należy wpisać nazwisko wnioskodawcy, który ubiega się o przyznanie wsparcia na zalesienie, a w przypadku osoby
prawnej – pełną nazwę.
Pole 03 – należy wpisać pierwsze imię osoby, która ubiega się o przyznanie wsparcia na zalesienie, a w przypadku osoby prawnej –
nazwę skróconą.
Pole 04 – należy wpisać drugie imię osoby (jeżeli je posiada), która ubiega się o przyznanie wsparcia na zalesienie.
Pole 05 – należy wpisać numer PESEL (pole obowiązkowe dla osób fizycznych).
Pole 06 – należy wpisać numer REGON, jeżeli został nadany (pole obowiązkowe dla osób prawnych).
Pole 07 – należy wpisać kod kraju oraz numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości; dotyczy osób fizycznych
nieposiadających obywatelstwa polskiego.
Uwaga: należy pamiętać, iż dane osobowe zadeklarowane we wniosku muszą być zgodne z aktualnymi danymi zadeklarowanymi
we wniosku o wpis do ewidencji producentów. W przypadku, gdy dane podmiotowe uległy zmianie w stosunku do danych
podmiotowych zgłoszonych we wniosku o wpis do ewidencji producentów, rolnik powinien złożyć wniosek o wpis do
ewidencji producentów z zaznaczonym w części Cel zgłoszenia polem Zmiana danych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZALESIENIA OKREŚLONY W PLANIE ZALESIENIA
Należy zaznaczyć znakiem „X” pole informujące, o terminie (wiosna lub jesień) wykonania zalesienia wynikającym z planu
zalesienia. Dodatkowo należy wpisać rok, w którym zostanie wykonane zalesianie zgodnie z planem zalesienia.
Uwaga:
Zalesienie musi być wykonane najpóźniej na wiosnę roku następującego po roku, w którym rolnik złożył wniosek
o przyznanie wsparcia na zalesienie.

V. POMOC NA ZALESIANIE
Wsparcie na zalesienie jest przyznawane jednorazowo do gruntów, na których zostało wykonane zalesienie zgodnie z
wymogami planu zalesienia, a gdy jest to przewidziane w planie zalesienia zostało wykonane również zabezpieczenie drzewek 3
palikami lub za wykonanie ogrodzenia, gdy jest to przewidziane w planie zalesienia.

Uwaga:
Sekcja ta powinna być wypełniona zgodnie z przygotowanym przez nadleśniczego planem zalesienia gruntów.
Powierzchnie w poszczególnych polach 8 oraz 9 sekcji V wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienia, należy podać z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku, np. 0,25 ha. W przypadku, gdy wnioskodawca poda powierzchnię z jednym miejscem bądź bez
żadnych miejsc po przecinku będzie to równoznaczne z dopisaniem w kolejnych miejscach po przecinku cyfr „0”.
Pole 8 – wsparcie na zalesianie – należy wypełnić odpowiednie pola tabeli wpisując w nich powierzchnię przeznaczoną do
zalesienia w ha, z podziałem na gatunki iglaste i liściaste, zwykłe lub mikoryzowane, tereny erozyjne, uwzględniając również
ukształtowanie terenu (odpowiednią powierzchnię należy wpisać w polach tabeli odnoszących się do terenów o korzystnej
konfiguracji, gruntach o nachyleniu powyżej 12° lub erozyjnych).
Pole 9 – zabezpieczenie przed zwierzyną – grodzenie 2–metrową siatką metalową, zabezpieczenie drzewek 3 palikami.
W przypadku, gdy w planie zalesienia wskazana jest ochrona przed zwierzyną nowej uprawy leśnej, rolnik wypełnia dodatkowe
pole (grodzenie 2–metrową siatką metalową lub zabezpieczenie drzewek 3 palikami), wpisując liczbę metrów bieżących
wykonanego ogrodzenia lub powierzchnię zabezpieczenia drzewek 3 palikami. Zasadność wykonania grodzenia siatką lub
zastosowania 3 palików (liczba metrów bieżących ogrodzenia albo liczba hektarów z zastosowaniem palików) musi być zgodna z
planem zalesienia sporządzonym przez nadleśniczego.
W przypadku niewypełnienia danego pola w sekcji V „POMOC NA ZALESIANIE” należy wstawić wartość „0”.

VI. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH
Powierzchnie działek ewidencyjnych w sekcji VI formularza – Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych, należy podać
zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków oraz z uwzględnieniem stanu faktycznego gruntu
przeznaczonego do wykonania zalesianie lub gruntu z sukcesją naturalną. W tej sekcji rolnik podaje wszystkie działki
ewidencyjne, na których położone są grunty przeznaczone do zalesienia, w tym grunty z sukcesją naturalną, kwalifikujące się do
wsparcia na zalesianie.

Jeżeli liczba działek ewidencyjnych, które rolnik deklaruje we wniosku, przewyższa liczbę wierszy przewidzianych w części VI
wniosku, rolnik powinien pobrać dodatkową stronę wniosku oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych oraz dopisać kolejne
działki ewidencyjne. Dodatkowe strony numeruje się w następujący sposób: w prawym dolnym rogu, po cyfrze 2 należy dopisać
kolejną literę alfabetu poczynając od „a”. Pierwsza z dodatkowych stron będzie oznaczona numerem: 2a/4, druga 2b/4, trzecia
2c/4, itd.

Przykład wypełnienia tabeli VI. Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych

kolumna 1 – należy wpisać kolejno cyfry 1,2,3… W ten sposób rolnik nadaje numer porządkowy kolejnym działkom
ewidencyjnym, na których występują grunty przeznaczone do zalesienia, w tym grunty z sukcesją naturalną - do których ubiega się
o przyznanie wsparcia na zalesienie.
kolumny od 2 do 4 – należy wpisać nazwę województwa, powiatu i gminy, w którym znajduje się dana działka ewidencyjna.
kolumny od 5 do 8 – dla każdej działki ewidencyjnej należy wpisać nazwę obrębu ewidencyjnego (wsi), numer obrębu
ewidencyjnego, numer arkusza mapy, numer działki ewidencyjnej.
kolumna 9 – należy wpisać powierzchnię całkowitą działki ewidencyjnej wyrażoną w m2, tj. z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku. Powierzchnia ta musi być podawana zgodnie z aktualnym stanem prawnym zarejestrowanym w ewidencji gruntów i
budynków.
kolumna 10 – pole przeznaczone na uwagi rolnika.

VII. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE UŻYTKOWANIA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA
ZALESIENIA
Sekcję VII formularza rolnik wypełnia na podstawie planu zalesienia sporządzonego przez nadleśniczego. Rolnik wpisuje
szczegółowe informacje dotyczące sposobu użytkowania gruntów, które zostały przeznaczone do wykonania nasadzeń.
Jeżeli liczba działek, które rolnik deklaruje we wniosku, przewyższa liczbę wierszy przewidzianych w części VII wniosku, rolnik
powinien pobrać dodatkową stronę wniosku oświadczenie o sposobie użytkowania gruntów przeznaczonych do wykonania
zalesienia oraz dopisać kolejne działki ewidencyjne. Dodatkowe strony numeruje się w następujący sposób: w prawym dolnym

rogu, po cyfrze 3 należy dopisać kolejną literę alfabetu poczynając od „a”. Pierwsza z dodatkowych stron będzie oznaczona
numerem: 3a/4, druga 3b/4, trzecia 3c/4, itd.
W Sekcji VII należy podać tylko grunty przeznaczone do wykonania zalesienia zawarte w planie zalesienia sporządzonym przez
nadleśniczego.
Uwaga: Przeliczając powierzchnię wyrażoną w m2 na powierzchnię wyrażoną w arach należy stosować następujące reguły
zaokrągleń:
w przypadku, gdy na trzecim miejscu po przecinku znajduje się cyfra większa lub równa 5 to cyfrę przed nią występującą
zaokrąglamy w górę np. przed zaokrągleniem 3,5373 ha – po zaokrągleniu otrzymamy powierzchnię 3,54 ha lub przed
zaokrągleniem 3,5353 ha – po zaokrągleniu otrzymamy powierzchnię 3,54 ha,
w przypadku, gdy na trzecim miejscu po przecinku znajduje się cyfra mniejsza niż 5 to cyfrę przed nią występującą
pozostawiamy bez zmian np. przed zaokrągleniem 3,5323 ha – po zaokrągleniu otrzymamy powierzchnię 3,53 ha lub przed
zaokrągleniem 3,5723 ha – po zaokrągleniu otrzymamy powierzchnię 3,57 ha.

Przykład wypełnienia tabeli VII. Oświadczenie o sposobie użytkowania gruntów przeznaczonych do
wykonania zalesienia

kolumna 1 – należy wpisać kolejno cyfry 1,2,3… W ten sposób rolnik nadaje numer porządkowy kolejnym działkom
przeznaczonym do zalesienia.
kolumna 2 – należy wpisać oznaczenie literowe gruntu przeznaczonego do zalesienia tj. A, B, C, D… itd. Litera, którą został
oznaczony grunt przeznaczony do zalesienia, może wystąpić tylko jeden raz.
kolumna 3 – należy wpisać jaki jest faktyczny sposób użytkowania gruntu, przeznaczonego do wykonania zalesienia. Pomoc na
zalesianie jest przyznawana jedynie do gruntów 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 grunty rolne, 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. Grunty orne – symbol R, sady – symbol S, łąki trwałe – symbol Ł, pastwiska trwałe – symbol
Ps, grunty rolne zabudowane - symbol Br (jeżeli zgodnie ze stanem faktycznym na tym gruncie nie ma zabudowań), grunty pod
stawami – symbol Wsr (jeżeli zgodnie ze stanem faktycznym na tym gruncie nie ma stawów), grunty pod rowami – symbol W
(jeżeli zgodnie ze stanem faktycznym na tym gruncie nie ma rowów), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych –
symbol Lzr, nieużytki – symbol N
kolumna 4 – należy wpisać łączną powierzchnię gruntu przeznaczonego do zalesienia, w ha z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Powierzchnia gruntu przeznaczonego do zalesienia, do której rolnik ubiega się o wsparcie na zalesienie nie może
zawierać elementów krajobrazu tj. rowy, nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty, tarasy, jeżeli ich całkowita
szerokość nie przekracza 2 m oraz elementy krajobrazu podlegające zachowaniu w ramach dobrej kultury rolnej, tj. rowy do 2 m
szerokości, drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m², a także powierzchnię
gruntu wyznaczoną przez granicę zalesienia i granicę sąsiedniego gruntu stanowiącego własność innego podmiotu, lecz nie większą
niż wyznaczona przez granicę zalesienia i linię biegnącą w odległości 2 m od granicy tego zalesienia oraz przeznaczoną do działań
związanych z ochroną przeciwpożarową, jeżeli takie działania zostały określone w planie zalesienia.
kolumna 5 – należy wpisać nr działki ewidencyjnej, na której położony jest grunt przeznaczony do zalesienia.
kolumna 6 – należy wpisać powierzchnię gruntu przeznaczonego do zalesienia (powierzchnię nasadzeń), w granicach działki
ewidencyjnej, w ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
kolumna 7 – należy wpisać powierzchnię kęp, w granicach działki ewidencyjnej, w ha z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Powierzchnią kęp nie będzie objęta wsparciem na zalesienie.
kolumna 8 – znakiem „X” należy zaznaczyć czy na danej działce zalesienie realizowane jest w ramach gruntów przeznaczonych
do wykonania zalesienia, czy też gruntów z sukcesją naturalną, dla których zgodnie z planem zalesienia jest wymagane wykonanie
zalesienia, w ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
kolumna 9 – należy wpisać powierzchnię gruntu/części gruntu przeznaczonego do zalesienia w ha z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
kolumna 10 – pole przeznaczone na uwagi wnioskodawcy.
W przypadku niewypełnienia danego pola kolumny 10 należy obowiązkowo wstawić myślnik „–”.

VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Należy zaznaczyć znakiem „X” pola przy załącznikach składanych wraz z wnioskiem o przyznanie wsparcia na zalesienie oraz
wpisać liczbę odpowiadającą ilości składanych załączników każdego rodzaju.
Wraz z wnioskiem należy złożyć wszystkie wymagane załączniki tj.:
kopię planu zalesienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan wraz z
następującymi dokumentami:
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, a w przypadku
braku tego planu oraz tego studium – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określająca grunty
przeznaczone do zalesienia;
materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., wraz z kartą
informacyjną, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 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;
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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1651, z późn. zm.), albo postanowienie o odmowie wydania
takiego zaświadczenia;
oświadczenie wnioskodawcy albo jednostki o powierzchni gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z
sukcesją naturalną, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;
wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do
wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną;
opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności planowanego zalesienia z:
 celami ochrony danego obszaru - jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest położony w rezerwacie przyrody lub
parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin,
 planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru - jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest
położony na obszarze Natura 2000 lub obszarach znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1
ustawy o ochronie przyrody;
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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1651, z późn. zm.);
opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności zalesienia z:
 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,
 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;
pisemną zgodę:

pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności,

małżonka rolnika na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią własność małżonka rolnika;
dokumenty potwierdzające własność gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia np. akt notarialny;
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.
W przypadku, gdy któryś z załączników nie jest dołączany do wniosku należy wstawić myślnik „–”.
INFORME DODATKOWE

IX. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA
Wnioskodawca powinien obowiązkowo zapoznać się z treścią oświadczeń oraz zobowiązań . Wnioskodawca składa czytelny podpis i
datę wypełnienia wniosku potwierdzając prawdziwość wpisanych danych oraz znajomość zasad przyznawania wsparcia na
zalesienie oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. Wniosek uznaje się za złożony, jeżeli jest podpisany przez rolnika, z podaniem
imienia i nazwiska.

X. ADNOTACJE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Wypełnia ARiMR.

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPRACIA NA ZALESIENIE
Do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie, dołączana jest Szczegółowa deklaracja gruntów przeznaczonych do wykonania
zalesienia na działkach ewidencyjnych. Jest to obowiązkowy załącznik, który należy wypełnić w oparciu o tabelę dotyczącą wsparcia
na zalesienie zawartą w sekcji V wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie.

Przykład wypełnienia załącznika do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie - Szczegółowa
deklaracja gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia na działkach ewidencyjnych.

kolumna 1 – należy wpisać kolejno cyfry 1,2,3… W ten sposób rolnik nadaje numer porządkowy kolejnym działkom
ewidencyjnym.
kolumna 2 – należy wpisać oznaczenie literowe gruntu przeznaczonego do zalesienia, zgodnie z deklaracją zawartą w kolumnie 2
sekcji VII wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie.
kolumna 3 – należy wpisać nr działki ewidencyjnej, na której położony jest grunt przeznaczony do zalesienia, zgodnie z
deklaracją zawartą w kolumnie 5 sekcji VII wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie.
kolumna 4 – należy wpisać, liczbę hektarów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dotyczącą powierzchni gruntu
przeznaczonego do zalesienia w warunkach korzystnych, w granicach działki ewidencyjnej, na której jest ona położona, w podziale
na gatunki iglaste i liściaste.
kolumna 5 – należy wpisać, liczbę hektarów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dotyczącą powierzchni gruntu
przeznaczonego do zalesienia na gruntach o nachyleniu powyżej 120, w granicach działki ewidencyjnej, w podziale na gatunki
iglaste i liściaste.
kolumna 6 – należy wpisać, liczbę hektarów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dotyczącą powierzchni gruntu
przeznaczonego do zalesienia na gruntach erozyjnych, w granicach działki ewidencyjnej, w podziale na gatunki iglaste i liściaste.
kolumna 7 – należy wpisać, liczbę hektarów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dotyczącą powierzchni gruntu
przeznaczonego do zalesienia na gruntach erozyjnych o nachyleniu powyżej 120, w granicach działki ewidencyjnej, w podziale na
gatunki iglaste i liściaste.
kolumna 8 – należy wpisać, liczbę hektarów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dotyczącą powierzchni gruntu
przeznaczonego do zalesienia sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi w warunkach korzystnych, w
granicach działki ewidencyjnej, w podziale na gatunki iglaste i liściaste.
kolumna 9 – należy wpisać, liczbę hektarów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dotyczącą powierzchni gruntu
przeznaczonego do zalesienia sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi na gruntach o nachyleniu
powyżej 120, w granicach działki ewidencyjnej, w podziale na gatunki iglaste i liściaste.
kolumna 10 – należy wpisać, liczbę metrów bieżących z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, deklarowanego
zabezpieczenia przed zwierzyną – 2-metrową siatką metalową, gruntu przeznaczonego do zalesienia, w granicach działki
ewidencyjnej.
Kolumna 11 - należy wpisać, liczbę hektarów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dotyczącą powierzchni gruntu
przeznaczonego do zalesienia, na którym zabezpieczono drzewka 3 palikami, w granicach działki ewidencyjnej.

