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Zalesienie. Prezes ogłasza termin składania wniosków
Autor: Tadeusz Śmigielski
Data: 12 marca 2019

Po raz kolejny Prezes ARiMR ogłasza termin naboru wniosków o przyznanie
wsparcia na poddziałanie – „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów
zalesionych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
w 2019 roku. Zalesienie najsłabszych gruntów może mieć sens.
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fot. T. Śmigielski
Jednym z wymogów jest ogrodzenie działki

Za co dają pieniądze?
Rolnicy w ramach tego dzia?ania mog? otrzyma? trzy premie:
wsparcie na zalesienie,
premię pielęgnacyjną,
premię zalesieniową.
Wsparcie na zalesienie jest płatnością związaną z kosztami poniesionymi na wykonanie zalesienia,
jego ogrodzenia lub zabezpieczenia 3 palikami. Jest to płatność jednorazowa wypłacana
w pierwszym roku zalesienia. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju sadzonek, gruntu, nachylenia
terenu oraz wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Wnioski o przyznanie premii
pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej składa rolnik w roku następnym i w kolejnych latach.
Przez okres pięciu lat rolnik otrzymuje premię pielęgnacyjną, a przez 12 lat premię zalesieniową. –
Czekamy na nowe rozporządzenie – mówi pracownik z Biura Powiatowego ARiMR z zachodniopomorskiego. – Ogłoszony jest już termin naboru wniosków i na razie wymagania są takie jak
w zeszłym roku. Jednym z ważniejszych dokumentów jest plan zalesienia, który sporządza
nadleśnictwo. Ten plan jest dla rolnika sporządzany bezpłatnie, ale zainteresowani powinni już
teraz o nim pomyśleć, aby nie robić go na ostatnią chwilę.
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Kto może skorzystać ze wsparcia?
W programie mo?e wzi?? udzia? m.in. osoba, której „zosta? nadany numer identyfikacyjny w trybie
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie p?atno?ci”. Kolejnym warunkiem jest zobowi?zanie do „wykonania zalesienia
gruntu zgodnie z wymogami planu zalesienia, a gdy jest to przewidziane w planie zalesienia wykonania
równie? jego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami”.
Poza tym nale?y „uzyska? decyzj? o ?rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego wykonania
zalesienia. Obowi?zek ten dotyczy sadów i gruntów z sukcesj? naturaln?”. Pomoc na zalesienie, w tym
wsparcie na zalesienie mo?e by? przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie wi?kszej ni? 20 ha,
w ca?ym okresie programowania.

fot. T. Śmigielski
Pierwszy etap wykonany

Jakie grunty można zalesiać?
Katalog wymogów określających grunty, które mogą być zalesione jest dość duży. Najważniejszym
wymogiem jest, aby grunt przeznaczony pod zalesienie figurował w ewidencji gruntów
i budynków jako grunt orny. Jeśli ta formalność nie jest spełniona wsparcie na zalesienie nie
będzie udzielone. Żeby wsparcie mogło być przyznane do takiego gruntu, konieczna jest zmiana
klasyfikacji gruntu, w ewidencji gruntów i budynków.
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Grunty, które rolnik chce zalesić, muszą figurować w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub innym dokumencie jako grunty przeznaczone do zalesienia. Ustawodawca
określił też minimalną powierzchnię obszaru przeznaczonego pod zalesienie. Musi to być obszar co
najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m. Wyjątek stanowią grunty graniczące z lasem lub
obszarem zalesionym, które mogą mieć mniejszą szerokość.
Należy również wziąć pod uwagę wymagania związane z obszarami Natura 2000 oraz
z występowaniem na gruntach drzew lub krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej, ale
o szczegółach będą informować pracownicy Biur Powiatowych ARiMR.

Termin i dokumenty
Wnioski o zalesienie nale?y sk?ada? w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2019 do kierownika biura
powiatowego ARiMR. Rolnik musi wraz z wnioskiem z?o?y? nast?puj?ce min. dokumenty:
kopię planu zalesienia,
zgodę współwłaścicieli lub małżonka,
dokumenty potwierdzające własność gruntów,
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli jest wymagana.
Wnioski z?o?one przez zainteresowanych b?d? poddane ocenie, a 1 pa?dziernika zostanie podana do
publicznej wiadomo?ci lista okre?laj?ca kolejno?? przys?ugiwania pomocy. – Czekamy na og?oszenie
rozporz?dzenia przechodz?cego w?a?nie proces legislacyjny. Po jego og?oszeniu, o ile b?d? w nim istotne
zmiany, b?dziemy mogli powiadomi? o nich rolników – informuje pracownik Biura Dzia?a? Spo?ecznych
i ?rodowiskowych oraz P?atno?ci Bezpo?rednich Wielkopolskiego Oddzia?u Regionalnego ARiMR.

Zalesienie – harmonogram działań
Rolnik, którego wniosek zakwalifikował się do wsparcia na zalesienie powinien postępować zgodnie
z poniższym harmonogramem. Kolejność postępowania:
wykonanie zalesienia zgodnie z planem;
złożenie oświadczenia o wykonanym zalesieniu (należy dołączyć zaświadczenie od
Nadleśniczego, w którym potwierdza wykonanie zalesienia);
w terminie 60 dni od złożenia oświadczenia wydawana jest decyzja w sprawie przyznania
wsparcia;
wypłata wsparcia na zalesienie – 30 dni od terminu, w którym decyzja stała się ostateczna;
złożenie wniosków o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej (wiosna następnego
roku).

Kto pyta nie błądzi
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Poni?ej kilka pyta? od rolników dotycz?cych zalesiania gruntów a zamieszczonych na stronach ARiMR.
Czy istnieje mo?liwo?? przywrócenia do u?ytkowania rolniczego gruntów zalesionych?
Nie ma mo?liwo?ci przywrócenia do u?ytkowania rolniczego zalesionego gruntu. Rolnik sk?adaj?c
wniosek o t? pomoc zobowi?zuje si? do piel?gnacji zalesienia i utrzymania zalesienia wykonanego
na gruncie.
Do jakiej powierzchni gruntów rolnych rolnik mo?e ubiega? si? o pomoc na zalesienie?
Pomoc jest przyznawana rolnikowi do gruntów rolnych, stanowi?cych grunty orne lub sady lub
grunty z sukcesj? naturaln?, o powierzchni co najmniej 0,1 ha. Maksymalna powierzchnia gruntu, do
której rolnik mo?e otrzyma? pomoc na zalesienie nie mo?e przekroczy? 20 ha.
Czy mo?liwe jest zalesienie gruntów deklarowanych do p?atno?ci obszarowych jako ??ka lub
pastwisko?
Pomoc na zalesienie jest przyznawana do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków
jako grunty rolne, stanowi?cych grunty orne lub sady lub grunty z sukcesj? naturaln?. Je?eli grunt
u?ytkowany jest jako ??ka lub pastwisko (trwa?y u?ytek zielony) nie kwalifikuje si? do przyznania
pomocy.

Gdyby poszło coś nie tak…
ARiMR informuje, ?e rolnik powinien z?o?y? do biura powiatowego Agencji pisemne o?wiadczenie
o wyst?pieniu si?y wy?szej lub nadzwyczajnych okoliczno?ci, opatrzone czytelnym podpisem i dat?
z?o?enia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upowa?niona przez niego osoba s?
w stanie dokona? takiej czynno?ci oraz dostarczy? dowód potwierdzaj?cy wyst?pienie si?y wy?szej lub
nadzwyczajnych okoliczno?ci.

Siła wyższa
Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 „siła wyższa” i „nadzwyczajne
okoliczności” mogą zostać uznane w szczególności w następujących przypadkach:
śmierć beneficjenta;
długoterminowa niezdolność beneficjenta do wykonywania zawodu;
poważna klęska żywiołowa powodująca duże szkody w gospodarstwie rolnym;
zniszczenie w wyniku wypadku budynków inwentarskich w gospodarstwie rolnym;
choroba epizootyczna lub choroba roślin dotykająca, odpowiednio, cały inwentarz żywy lub
uprawy należące do beneficjenta lub część tego inwentarza lub upraw;
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wywłaszczenie całego lub dużej części gospodarstwa rolnego, jeśli takiego wywłaszczenia
nie można było przewidzieć w dniu złożenia wniosku.
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