VII. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE UŻYTKOWANIA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA ZALESIENIA
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W przypadku, gdy liczba działek przeznaczonych do wykonania zalesienia przekracza liczbę wierszy oświadczenia, należy wypełnić dodatkowe strony oświadczenia, oznaczając numer strony jako 3a/4, 3b/4, 3c/4 itd.
Wsparcie na zalesienie jest przyznawane 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 użytki 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. Należy wpisać oznaczenie, 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 roku, poz. 542).
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Należy wprowadzić tylko powierzchnię kęp drzew gatunków rodzimych wymienionych 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.), które znajdują się na działce ewidencyjnej.
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Dotyczy gruntów z sukcesją naturalną, dla których zgodnie z planem zalesienia jest wymagane wykonanie zalesienia.
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