
Zasady przyznawania wsparcia na zadrzewienie 

 

 

Kto może ubiegać się o wsparcie? 

Wsparcie na zadrzewienie jest przyznawane osobie fizycznej lub prawnej bądź grupie osób 

fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa 

krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz które 

prowadzą działalność rolniczą. Wsparcie jest przyznawane również jednostkom samorządu 

terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.  

 

Wsparcie może być przyznane beneficjentowi, jeżeli:  

1. został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 

który może być wykorzystany do ubiegania się o tę pomoc, 

2. zobowiązał się do wykonania zadrzewienia oraz: 

- jego ogrodzenia albo 

- zabezpieczenia osłonkami albo 3 palikami, co najmniej 30% minimalnej liczby sadzonek drzew 

lub krzewów, określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

 

Do czego jest przyznawane wsparcie? 

Wsparcie na zadrzewienie jest przyznawane do gruntów:  

1) wykazanych w ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne jako grunty rolne; 

2) stanowiących grunty orne; 

3) tworzących jeden kompleks, stanowiący zwartą powierzchnię powiązaną gospodarczo lub 

przyrodniczo, o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co 

najmniej 4 m i nie większej niż 20 m; 

4) stanowiących własność tego rolnika albo własność jego małżonka; 

5) na których nie stwierdzono usunięcia drzew lub krzewów, które występowały na tym gruncie, w 

okresie 12 miesięcy poprzedzających wykonanie tego zadrzewienia. 

 

W przypadku gruntu zadrzewionego jednym rzędem drzew lub krzewów przyjmuje się, że jego 

szerokość wynosi 4 m. 

 

 



Wsparcie na zadrzewienie jest przyznawane jednorazowo: 

1) do gruntów, na których zostało wykonane zadrzewienie: 

a) gatunkami lub rodzajami drzew lub krzewów wymienionych w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia, 

b) co najmniej 3 różnymi gatunkami lub rodzajami drzew lub krzewów, z  tym że udział drzew 

lub krzewów: 

- najmniej licznego gatunku lub rodzaju, spośród trzech najliczniejszych, wynosi co najmniej 

10%, 

- gatunków lub rodzajów liściastych, wynosi co najmniej 90%, 

c) sadzonkami co najmniej 2-letnimi; 

2) za wykonanie ogrodzenia albo zabezpieczenie drzewek 3 palikami albo osłonkami. 

 

Dodatkowo zadrzewienie wykonuje się: 

1) zgodnie z liczbą sadzonek drzew lub krzewów na hektar określoną w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia tj. w przedziale od 1 500 do 2 500 szt/ha; 

2) na gruntach, na których nie stwierdzono usunięcia drzew lub krzewów, które występowały na 

tym gruncie, w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykonanie tego zadrzewienia; 

3) przez równomierne posadzenie drzew lub krzewów na całej powierzchni przeznaczonej do 

wykonania zadrzewienia, której granice zostały oznakowane w terenie; 

4) w odległości co najmniej 2 m od granicy sąsiedniego gruntu stanowiącego własność innego 

podmiotu. 

 


