
Zasady przyznawania wsparcia na zalesienie  

 

 

Kto może ubiegać się o wsparcie? 

Wsparcie na zalesienie 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 zalesienia gruntu zgodnie z wymogami planu zalesienia, a gdy jest 

to przewidziane w planie zalesienia - wykonania również jego ogrodzenia lub zabezpieczenia 

drzewek 3 palikami, 

3. 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. 

 

Do czego jest przyznawane wsparcie? 

Wsparcie na zalesienie jest przyznawane do gruntów:  

1) wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, użytkowane jako grunty orne 

albo sady albo grunty z sukcesją naturalną. W przypadku, gdy grunt zadeklarowany we wniosku 

nie jest wykazany w ewidencji gruntów i budynków jako grunt rolny, pomimo tego, że zgodnie 

ze stanem faktycznym jest gruntem ornym albo sadem albo gruntem z sukcesją naturalną, 

wsparcie na zalesienie nie będzie przyznane. Żeby wsparcie mogło zostać przyznane do takiego 

gruntu, konieczna jest zmiana klasyfikacji gruntu w ewidencji gruntów i budynków, 

2) przeznaczonych 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,  

3) stanowiących własność/współwłasność rolnika albo własność jego małżonka lub własność 

jednostki,  

4) 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 lub obszarem 

zalesionym,  

5) położonych poza:  

a) 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, chyba że planowane wykonanie 

zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów 

albo celami ochrony tych obszarów,  

b) obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami 

ich otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych 

obszarów,  

6) w przypadku gruntów, na których: 

• występują drzewa lub krzewy pochodzące z sukcesji naturalnej, należące do rodzimych 

gatunków lasotwórczych, w tym drzewa lub krzewy gatunków rodzimych wymienionych w 

załącznika nr 1 do rozporządzenia, 

• drzewa i krzewy gatunków rodzimych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

występują w kępach o powierzchni o najmniej 5 arów, a ich liczba na hektar: 

a) wynosi nie mniej niż 50% liczby sadzonek drzew na hektar określonej w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia w odniesieniu do poszczególnych gatunków drzew - w przypadku drzew o 

średniej wysokości do 0, 5 m, 

b) wynosi nie mniej niż 30% liczby sadzonek drzew na hektar określonej w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia w odniesieniu do poszczególnych gatunków drzew - w przypadku drzew o 

średniej wysokości powyżej 0, 5 m, 

c) powierzchnia kęp, na której występują drzewa wyrosłe w wyniku sukcesji naturalnej, stanowi 

nie mniej niż 10% powierzchni gruntu, 

d) średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego 

nie przekracza 20 lat, 

- zwanych dalej "gruntami z sukcesją naturalną" wsparcie na zalesienie przysługuje, jeżeli na tych 

gruntach, zgodnie z planem zalesienia, jest wymagane wykonanie zalesienia. 

 



Wsparcie na zalesienie jest przyznawane jednorazowo: 

1) 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; 

2) za wykonanie ogrodzenia, gdy jest to przewidziane w planie zalesienia. 

 

Plan zalesienia 

Rolnicy ubiegający się o wsparcie na zalesienie są zobligowani do wcześniejszego złożenia wniosku 

o sporządzenie planu zalesienia do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe. Wsparcie na zalesienie jest udzielane do gruntów, dla których opracowany jest plan 

zalesienia przez Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 

Plan zalesienia powinien: 

1. zawierać: 

a) elementy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia zalesieniowego oraz dane dotyczące 

podmiotu realizującego ten plan: 

− imię i nazwisko albo nazwę, 

− określenie miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu, 

− numer identyfikacyjny rolnika nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, 

b) podpis nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, który sporządził 

ten plan, zwanego dalej „nadleśniczym”, 

c) dokumenty dołączone przez podmiot realizujący ten plan do wniosku o sporządzenie tego planu, 

2. obejmować grunty graniczące ze sobą, tworzące jeden kompleks gruntów przeznaczonych  

do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną, 

3. być sporządzony przy uwzględnieniu: 

a) stanu faktycznego gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją 

naturalną, którego granice są oznakowane w terenie; 

b) wymagań określonych w art. 6 lit. d ppkt ii rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)  

nr 807/2014, co oznacza że zalesienie powinno składać się z mieszanki gatunków drzew, która 

obejmuje:  

✓ przynajmniej 10 % drzew liściastych na obszar lub  

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zalesianie_PROW_2014-2020/2019/Wsparcie_2019/3.pdf
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zalesianie_PROW_2014-2020/2019/Wsparcie_2019/Dokumenty__do_wniosku_o_sporzadzenie_tego_planu_2019.pdf
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zalesianie_PROW_2014-2020/2019/Wsparcie_2019/Kompleks_wsparcie_2019.pdf


✓ minimalnie trzy gatunki lub odmiany drzew, z których najrzadsze pokrywają przynajmniej 

10 % obszaru.  

 

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o sporządzenie planu zalesienia:  

1) 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;  

2) materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, wraz z kartą 

informacyjną, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną 

dalej "Agencją", 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;  

3) zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy potwierdzające, że grunty przeznaczone  

do wykonania 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, albo postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia - w przypadku braku 

karty informacyjnej, o której mowa w pkt 2;  

4) oświadczenie rolnika albo jednostki o powierzchni gruntów przeznaczonych do wykonania 

zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną, zawierające numery działek ewidencyjnych,  

na których są położone te grunty;  

5) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone 

grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną;  

6) mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podkładzie mapy zasadniczej  

lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierająca:  

a) wskazanie granic całości gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów  

z sukcesją naturalną oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów wraz z powierzchnią 

działek ewidencyjnych, na których są położone,  

b) wskazanie granic gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° i określenie powierzchni tych 

gruntów,  

c) wskazanie granic kęp i określenie ich powierzchni  



- w przypadku gruntów z sukcesją naturalną lub planowanego wykonania zalesienia części działki 

ewidencyjnej, lub planowanego wykonania zalesienia gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12°;  

7) 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;  

8) opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności zalesienia z:  

a) 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,  

b) planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony 

danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony plan ochrony i plan zadań 

ochronnych - 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, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 7. 

 

Zalesienie wykonuje się: 

1) przy użyciu sadzonek drzew i krzewów gatunków lub rodzajów rodzimych, które są określone  

w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 

2) przy zastosowaniu mieszanki gatunków drzew; 

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

do rozporządzenia; 

4) zgodnie z wymogami planu zalesienia; 

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

podmiotu. 

 


