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Pieniądze na istniejący las. Zaplanuj inwestycję
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Dotacje na istniejący las. Każdy właściciel lasu ma możliwość ubiegania się o pomoc
finansową na inwestycje wykonane wewnątrz ekosystemu leśnego. Stawki otrzymanej
płatności uzależniono od rodzaju inwestycji. Aby ją uzyskać właściciel lasu musi
zaplanować inwestycję uwzględniając warunki kwalifikowalności.

Dotacje na istniejący las
Co należy zrobić żeby otrzymać pomoc?
Pomoc finansową otrzymamy jeżeli:
nasz las widnieje w ewidencji gruntów i budynków
opracowano dla niego Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, bądź dla którego wydano
decyzję na podstawie inwentaryzacji stanu lasu
teren przeznaczony pod inwestycję stanowi własność, lub współwłasność naszą, bądź
małżonka
powierzchnia ekosystemu leśnego wynosi przynajmniej 0,1 ha
teren położony jest poza obszarami chronionymi (wyjątkiem są inwestycje, które nie są
sprzeczne z planami i zadaniami ochronnymi)
Ważne!
Oprócz tego, musimy zgromadzić wszystkie dokumenty, wraz z przygotowanym planem
inwestycji, który musi zawierać m.in. informacje o:
składzie gatunkowym upraw leśnych wykonanych w ramach tej inwestycji
odległościach pomiędzy sadzonkami drzew i krzewów
sposobie przygotowania gleby i wysadzania sadzonek
Wnioski o wsparcie finansowe można składać do biur powiatowych ARiMR w terminie od
2 października do 12 listopada br.

Która inwestycja jest najbardziej opłacalna?
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Porównanie poszczególnych inwestycji przedstawiliśmy w tabeli poniżej:
Lp.

Rodzaj inwestycji

1

Przebudowa składu gatunkowego poprzez
wprowadzenie drugiego piętra
w drzewostanie

Stawka płatności

8 137 zł/ha (przy korzystnych warunkach
uprawnych)
9 249 zł/ha (na gruntach o nachyleniu 12°)

2

Przebudowa składu gatunkowego przez
dolesianie luk powstałych w wyniku
procesu chorobowego wraz
z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych
drzewach

12 538 zł/ha (przy korzystnych warunkach
do uprawy)
14 213 zł/ha (na gruntach o nachyleniu
12°)

3

Zróżnicowanie struktury drzewostanu
przez wprowadzenie podszytu
4 610 zł/ha (przy korzystnych warunkach
do uprawy)

4

Założenie remizy

5

Czyszczenie późne

5 210 zł/ha (na gruntach o nachyleniu 12°)
848 zł/ inwestycję
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