
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 li-
stopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Eu-
ropejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
(Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386,
Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe wa-
runki i tryb udzielania, wstrzymywania, zwracania
i zmniejszania pomocy finansowej na zalesianie grun-
tów rolnych, zwanej dalej „p∏atnoÊcià na zalesianie”,
obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich, zwanym
dalej „Planem”.

2. P∏atnoÊç na zalesianie jest udzielana:

1) do wysokoÊci limitu stanowiàcego równowartoÊç
w z∏otych kwoty w euro okreÊlonej w Planie na za-
lesianie gruntów rolnych; 

2) w kolejnoÊci otrzymania przez Agencj´ Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej
„Agencjà”, wniosków o przyznanie p∏atnoÊci na
zalesianie gruntów rolnych, zwanych dalej „wnio-
skami o przyznanie p∏atnoÊci”.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) dzia∏alnoÊci rolniczej — rozumie si´ przez to pro-
dukcj´ roÊlinnà i zwierz´cà, w tym równie˝ pro-
dukcj´ materia∏u siewnego, szkó∏karskiego, ho-
dowlanego i reprodukcyjnego, produkcj´ warzyw-
niczà, roÊlin ozdobnych i grzybów uprawnych, sa-
downictwo, hodowl´ i produkcj´ materia∏u zaro-
dowego ssaków, ptaków i owadów u˝ytkowych,
produkcj´ zwierz´cà typu przemys∏owego, fermo-
wego oraz chów i hodowl´ ryb;

2) dochodach z rolnictwa — rozumie si´ przez to:

a) dochody z pracy w gospodarstwie rolnym obli-
czone na podstawie wysokoÊci przeci´tnego
dochodu z pracy w indywidualnych gospodar-
stwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, og∏o-
szonej przez Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego w roku poprzedzajàcym rok, w któ-
rym z∏o˝ono wniosek o przyznanie p∏atnoÊci, na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431, z póên. zm.1)),

b) dochody z tytu∏u prowadzenia dzia∏ów specjal-
nych produkcji rolnej w roku poprzedzajàcym
rok, w którym z∏o˝ono wniosek o przyznanie
p∏atnoÊci, 

c) pomoc finansowà uzyskanà ze Êrodków pocho-
dzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fun-
duszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w roku po-
przedzajàcym rok, w którym z∏o˝ono wniosek
o przyznanie p∏atnoÊci.

§ 3. 1. P∏atnoÊç na zalesianie jest udzielana produ-
centowi rolnemu b´dàcemu osobà fizycznà albo spó∏-
dzielnià produkcji rolnej, który spe∏nia ∏àcznie nast´-
pujàce warunki: 

1) zosta∏ wpisany do ewidencji producentów, stano-
wiàcej cz´Êç krajowego systemu ewidencji produ-
centów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewi-
dencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci;

2) zobowiàza∏ si´ do:

a) zalesienia dzia∏ek rolnych, na których do dnia
z∏o˝enia wniosku o przyznanie p∏atnoÊci by∏a
prowadzona dzia∏alnoÊç rolnicza,

b) piel´gnacji za∏o˝onej uprawy leÊnej, przez okres
5 lat od dnia wykonania zalesienia

— zgodnie z planem zalesienia, w rozumieniu
przepisów o lasach.

2. P∏atnoÊç na zalesianie jest udzielana producen-
towi rolnemu do dzia∏ek rolnych, w rozumieniu prze-
pisów o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gruntów rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie p∏atnoÊci:

1) u˝ytkowanych jako grunty orne, trwa∏e u˝ytki zie-
lone albo sady, które zosta∏y przeznaczone do za-
lesienia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego,

2) stanowiàcych w∏asnoÊç tego producenta rolnego,

3) o powierzchni co najmniej 0,3 ha i szerokoÊci nie
mniejszej ni˝ 20 m

— przy czym powierzchnia ka˝dej dzia∏ki rolnej po-
winna odpowiadaç powierzchni dzia∏ki ewidencyjnej
lub dzia∏ek ewidencyjnych, na których jest po∏o˝ona
dana dzia∏ka rolna.

3. W przypadku gdy dzia∏ka rolna przewidziana do
zalesienia nie odpowiada wymaganiom, o których
mowa w ust. 2 pkt 3, p∏atnoÊç na zalesianie mo˝e byç
udzielona:
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w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych
obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich

———————
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1) producentowi rolnemu do dzia∏ek rolnych przewi-
dzianych do zalesienia, je˝eli:

a) sàsiadujà ze sobà, 

b) ∏àcznie odpowiadajà wymaganiom okreÊlonym
w ust. 2;

2) ka˝demu z co najmniej 3 producentów rolnych, je-
˝eli ka˝dy z nich z∏o˝y∏ wniosek o przyznanie p∏at-
noÊci i je˝eli dzia∏ki rolne tych producentów prze-
widziane do zalesienia:

a) sàsiadujà ze sobà,

b) ∏àcznie odpowiadajà wymaganiom okreÊlonym
w ust. 2 pkt 1 i 2,

c) ∏àczna ich powierzchnia wynosi co najmniej 3 ha.

§ 4. 1. P∏atnoÊç na zalesianie dzieli si´ na:

1) wsparcie na zalesienie — stanowiàce jednorazo-
wà, zrycza∏towanà p∏atnoÊç za poniesione koszty
zalesienia i ewentualnego ogrodzenia uprawy le-
Ênej, w przeliczeniu na hektar zalesionych grun-
tów, wyp∏acanà w pierwszym roku po dniu wyko-
nania zalesienia;

2) premi´ piel´gnacyjnà — stanowiàcà zrycza∏towa-
nà p∏atnoÊç za poniesione koszty prac piel´gnacyj-
nych, w przeliczeniu na hektar zalesionych grun-
tów, wyp∏acanà corocznie przez okres 5 lat po-
czàwszy od dnia wykonania zalesienia;

3) premi´ zalesieniowà — stanowiàcà zrycza∏towanà
p∏atnoÊç za utracone dochody z tytu∏u przeznacze-
nia gruntów rolnych na grunty leÊne, w przelicze-
niu na hektar zalesionych gruntów, wyp∏acanà co-
rocznie przez okres 20 lat poczàwszy od dnia wy-
konania zalesienia. 

2. WysokoÊç p∏atnoÊci na zalesianie, w danym ro-
ku kalendarzowym, ustala si´ jako iloczyn stawek
wsparcia na zalesienie, premii piel´gnacyjnej lub pre-
mii zalesieniowej na hektar gruntu rolnego i deklaro-
wanej przez producenta rolnego powierzchni dzia∏ek
rolnych.

3. WysokoÊç premii zalesieniowej jest uzale˝niona
od wysokoÊci dochodów z rolnictwa uzyskanych przez
producenta rolnego w roku poprzedzajàcym rok,
w którym z∏o˝y∏ wniosek o przyznanie p∏atnoÊci.

4. WysokoÊç stawek wsparcia na zalesienie, premii
piel´gnacyjnej oraz premii zalesieniowej jest okreÊlo-
na w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Plan zalesienia, o którym mowa w § 3 ust. 1
pkt 2, sporzàdza nadleÊniczy Paƒstwowego Gospodar-
stwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe, zwany dalej „nadle-
Êniczym”, w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia
cz´Êci lub wszystkich dzia∏ek rolnych przewidzianych
do zalesienia, na wniosek producenta rolnego, w ter-
minie 60 dni od dnia jego z∏o˝enia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´:

1) wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dotyczàcy dzia∏ek ewidencyjnych,
na których sà po∏o˝one dzia∏ki rolne przeznaczone
do zalesienia;

2) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczàcy
dzia∏ek ewidencyjnych, na których sà po∏o˝one
dzia∏ki rolne przeznaczone do zalesienia;

3) kopi´ cz´Êci mapy ewidencji gruntów i budynków
obejmujàcà dzia∏ki rolne przewidziane do zalesie-
nia.

3. NadleÊniczy w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
po∏o˝enia cz´Êci lub wszystkich dzia∏ek rolnych prze-
widzianych do zalesienia, na wniosek producentów
rolnych, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, w terminie
60 dni od dnia jego z∏o˝enia, sporzàdza wspólny plan
zalesienia tych dzia∏ek.

4. Plan zalesienia powinien byç:

1) podpisany na ka˝dej stronie przez nadleÊniczego,
o którym mowa w ust. 1;

2) przechowywany przez producenta rolnego, a jego
kopia — przez nadleÊniczego, który sporzàdzi∏ ten
plan, przez 5 lat od dnia zakoƒczenia jego realiza-
cji.

5. Plan zalesienia realizuje si´ do dnia wyp∏aty
ostatniej premii piel´gnacyjnej.

§ 6. 1. P∏atnoÊç na zalesianie przyznaje kierownik
biura powiatowego Agencji. 

2. P∏atnoÊç na zalesianie jest udzielana na wniosek
producenta rolnego o przyznanie p∏atnoÊci.

3. Wniosek o przyznanie p∏atnoÊci sk∏ada si´ na
formularzu, udost´pnionym przez Agencj´, w terminie
od dnia 1 czerwca do dnia 15 lipca danego roku. 

4. Do wniosku o przyznanie p∏atnoÊci do∏àcza si´:

1) wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dotyczàcy dzia∏ek ewidencyjnych,
na których sà po∏o˝one dzia∏ki rolne przeznaczone
do zalesienia;

2) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczàcy
dzia∏ek ewidencyjnych, na których sà po∏o˝one
dzia∏ki rolne przeznaczone do zalesienia;

3) oÊwiadczenie producenta rolnego o uzyskiwanych
dochodach z pracy w gospodarstwie rolnym,
o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a;

4) zaÊwiadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytu∏u
prowadzenia dzia∏ów specjalnych produkcji rolnej
w roku poprzedzajàcym rok, w którym z∏o˝ono
wniosek o przyznanie p∏atnoÊci, wydane przez
urzàd skarbowy — w przypadku gdy producent
rolny uzyska∏ takie przychody; 

5) oÊwiadczenie producenta rolnego o pomocy uzy-
skanej ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwa-
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rancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwa-
rancji Rolnej w roku poprzedzajàcym rok, w któ-
rym z∏o˝ono wniosek o przyznanie p∏atnoÊci —
w przypadku gdy producent rolny uzyska∏ takà
pomoc;

6) dokumenty potwierdzajàce uzyskiwanie docho-
dów innych ni˝ okreÊlone w pkt 3 i 4 w roku po-
przedzajàcym rok, w którym z∏o˝ono wniosek
o przyznanie p∏atnoÊci — w przypadku gdy produ-
cent rolny uzyska∏ takie dochody;

7) kopi´ cz´Êci mapy ewidencji gruntów i budynków
z oznaczeniami poszczególnych dzia∏ek rolnych
przewidzianych do zalesienia, naniesionymi
w sposób okreÊlony w przepisach wydanych na
podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Eu-
ropejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol-
nej.

5. Niedopuszczalne jest wycofanie przez produ-
centa rolnego wniosku o przyznanie p∏atnoÊci w przy-
padku poinformowania go przez Agencj´ o stwierdze-
niu nieprawid∏owoÊci w z∏o˝onym wniosku lub o za-
miarze przeprowadzenia kontroli. 

§ 7. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji we-
ryfikuje wniosek o przyznanie p∏atnoÊci w terminie
60 dni od dnia z∏o˝enia wniosku. 

2. Weryfikujàc wniosek o przyznanie p∏atnoÊci, kie-
rownik biura powiatowego ustala:

1) ∏àcznà powierzchni´ dzia∏ek rolnych przewidzia-
nych do zalesienia we wniosku;

2) spe∏nienie warunków okreÊlonych w § 3.

3. Je˝eli w wyniku weryfikacji wniosku o przyzna-
nie p∏atnoÊci zostanie ustalone, ˝e:

1) wnioskodawca nie spe∏nia warunków okreÊlonych
w § 3 ust. 1 lub 

2) dzia∏ki rolne przewidziane do zalesienia we wnio-
sku nie odpowiadajà wymaganiom okreÊlonym
w § 3 ust. 2 lub 3

— kierownik biura powiatowego Agencji, w formie
decyzji, odmawia przyznania p∏atnoÊci na zalesianie.

4. Je˝eli w wyniku weryfikacji wniosku o przyzna-
nie p∏atnoÊci zostanie ustalone, ˝e: 

1) wnioskodawca spe∏nia warunki okreÊlone w § 3
ust. 1 oraz 

2) dzia∏ki rolne przewidziane do zalesienia we wnio-
sku odpowiadajà wymaganiom okreÊlonym w § 3
ust. 2 lub 3

— kierownik biura powiatowego Agencji wydaje po-
stanowienie o spe∏nieniu tych warunków w terminie
60 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.

5. Postanowienie, o którym mowa w ust. 4, powin-
no równie˝ zawieraç pouczenie o warunkach dotyczà-
cych formy, sposobu oraz terminu poinformowania
kierownika biura powiatowego Agencji o wykonanym
zalesieniu.

6. Postanowienie, o którym mowa w ust. 4, dor´-
cza si´ niezw∏ocznie po jego wydaniu producentowi
rolnemu.

§ 8. 1. Zalesienie wykonuje si´ w terminie okreÊlo-
nym w planie zalesienia, po otrzymaniu postanowie-
nia, o którym mowa w § 7 ust. 4.

2. Producent rolny wykonuje zalesienie przy u˝yciu
sadzonek drzew i krzewów gatunków, które sà okre-
Êlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia, zgodnie z:

1) liczbà sadzonek drzew na hektar oraz

2) formà zmieszania

— okreÊlonà w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

3. Producent rolny zak∏ada upraw´ leÊnà w odle-
g∏oÊci co najmniej:

1) 1,5 m od granicy sàsiedniej dzia∏ki u˝ytkowanej ja-
ko grunt leÊny,

2) 3 m od granicy sàsiedniej dzia∏ki u˝ytkowanej jako
grunt rolny

— stanowiàcej w∏asnoÊç innego podmiotu.

§ 9. 1. Producent rolny, w terminie 7 dni od dnia
za∏o˝enia uprawy leÊnej, informuje o tym fakcie na pi-
Êmie nadleÊniczego, w∏aÊciwego ze wzgl´du na miej-
sce po∏o˝enia dzia∏ek rolnych, na których zosta∏a za∏o-
˝ona ta uprawa.

2. Producent rolny, w terminie 14 dni od dnia z∏o-
˝enia informacji, o której mowa w ust. 1, jednak˝e nie
póêniej ni˝ do dnia 31 maja:

1) roku, w którym zalesienie wykonano wiosnà, albo

2) roku nast´pujàcego po roku, w którym zalesienie
wykonano jesienià

— sk∏ada kierownikowi biura powiatowego Agencji
oÊwiadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z pla-
nem zalesienia, do którego do∏àcza zaÊwiadczenie
nadleÊniczego potwierdzajàce ten fakt.

§ 10. 1. W przypadku gdy producent rolny nie z∏o-
˝y∏ w terminie oÊwiadczenia, o którym mowa w § 9
ust. 2, kierownik biura powiatowego Agencji, w for-
mie decyzji, odmawia przyznania p∏atnoÊci na zalesia-
nie.

2. W przypadku gdy producent rolny z∏o˝y∏ w ter-
minie oÊwiadczenie, o którym mowa w § 9 ust. 2, kie-
rownik biura powiatowego Agencji przyznaje p∏atnoÊç
na zalesianie, w formie decyzji, w terminie 30 dni od
dnia z∏o˝enia tego oÊwiadczenia.
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3. P∏atnoÊç na zalesianie wyp∏aca si´, w terminie
30 dni od dnia, gdy decyzja, o której mowa w ust. 2,
sta∏a si´ ostateczna.

4. Premia piel´gnacyjna oraz premia zalesieniowa,
poczàwszy od drugiego roku realizacji planu zalesie-
nia, jest wyp∏acana w terminie 12 miesi´cy od dnia
wyp∏aty poprzedniej p∏atnoÊci, po uprzednim z∏o˝eniu
wniosku o wyp∏at´ p∏atnoÊci na zalesianie gruntów
rolnych, zwanego dalej „wnioskiem o wyp∏at´”, do
kierownika biura powiatowego Agencji.

5. Przepis § 6 ust. 3, do wniosku o wyp∏at´, stosu-
je si´ odpowiednio.

6. Premia piel´gnacyjna w piàtym roku realizacji
planu zalesienia oraz premia zalesieniowa, poczàwszy
od piàtego roku realizacji planu zalesienia, jest wyp∏a-
cana po uprzednim przekwalifikowaniu gruntu rolne-
go na grunt leÊny, dokonywanym w formie decyzji
przez starost´ w∏aÊciwego ze wzgl´du na po∏o˝enie
dzia∏ek rolnych obj´tych zalesieniem, wydanej na
podstawie przepisów o lasach; kopi´ decyzji do∏àcza
si´ do wniosku o wyp∏at´.

7. Starosta, dokonujàc oceny udatnoÊci uprawy le-
Ênej na gruntach rolnych, o których mowa w ust. 6,
bierze pod uwag´ kryteria, które sà okreÊlone w za-
∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia. 

§ 11. 1. W przypadku gdy w okresie od dnia z∏o˝e-
nia wniosku o przyznanie p∏atnoÊci do dnia wydania
decyzji w sprawie p∏atnoÊci na zalesianie nastàpi
przeniesienie w∏asnoÊci cz´Êci albo wszystkich zale-
sionych dzia∏ek rolnych obj´tych wnioskiem na rzecz
innego producenta rolnego w wyniku umowy sprze-
da˝y lub innej umowy, p∏atnoÊç przys∏uguje temu
producentowi rolnemu, je˝eli, w terminie 35 dni od
dnia przeniesienia w∏asnoÊci tych dzia∏ek, z∏o˝y on
wniosek o przyznanie p∏atnoÊci do kierownika biura
powiatowego Agencji i zobowià˝e si´ do kontynu-
owania realizacji planu zalesienia do koƒca okresu
obj´tego zobowiàzaniem, o którym mowa w § 3
ust. 1 pkt 2 lit. b, z∏o˝onym przez poprzedniego w∏a-
Êciciela tych dzia∏ek.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, p∏atnoÊç
na zalesianie w cz´Êci dotyczàcej premii zalesieniowej
przys∏uguje w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ wysokoÊç
p∏atnoÊci na zalesianie w cz´Êci dotyczàcej premii za-
lesieniowej przys∏ugujàcej poprzedniemu w∏aÊcicielo-
wi dzia∏ek rolnych.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´ kopi´ umowy sprzeda˝y lub innej umowy, w wyni-

ku której zosta∏a przeniesiona w∏asnoÊç dzia∏ek rol-
nych obj´tych tym wnioskiem.

4. Przepisy ust. 1—3, w przypadku gdy przeniesie-
nie w∏asnoÊci dzia∏ek rolnych obj´tych wnioskiem
o przyznanie p∏atnoÊci nastàpi∏o po dniu wydania de-
cyzji w sprawie p∏atnoÊci na zalesianie, stosuje si´ od-
powiednio. 

§ 12. Producent rolny, któremu przyznano p∏atnoÊç
na zalesianie, przechowuje przez 5 lat od dnia zakoƒ-
czenia realizacji planu zalesienia dowody zakupu:

1) sadzonek przeznaczonych do zalesienia wniosko-
wanych dzia∏ek rolnych;

2) repelentów.

§ 13. 1. Je˝eli w wyniku kontroli zostanie stwier-
dzone, ˝e producent rolny:

1) nie realizuje planu zalesienia,

2) nie posiada dokumentów, o których mowa w § 12

— wsparcie na zalesienie albo premia piel´gnacyjna
podlega zmniejszeniu; wysokoÊç zmniejszeƒ jest
okreÊlona w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia.

2. Wsparcie na zalesienie, w cz´Êci przeznaczonej
na ogrodzenie uprawy leÊnej, podlega zwrotowi
w przypadku, gdy producent rolny nie wykona∏ tego
ogrodzenia, je˝eli obowiàzek jego wykonania wynika
z planu zalesienia.

3. P∏atnoÊç na zalesianie podlega wstrzymaniu
i zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku:

1) nieprzekwalifikowania gruntu rolnego na grunt le-
Êny w formie decyzji, o której mowa w § 10 ust. 6,
najpóêniej w piàtym roku realizacji planu zalesie-
nia;

2) zlikwidowania uprawy leÊnej przed up∏ywem 20 lat
od dnia uzyskania pierwszej p∏atnoÊci na zalesia-
nie, chyba ˝e wojewoda wyda∏ decyzj´ zmieniajà-
cà przeznaczenie gruntu zgodnie z przepisami
o ochronie gruntów rolnych i leÊnych.

§ 14. Wnioski o przyznanie p∏atnoÊci w 2004 r. sk∏a-
da si´ w terminie od dnia 1 wrzeÊnia do dnia 31 grud-
nia 2004 r.

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka
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* Tereny p∏askie o jednolitym nachyleniu nie wi´kszym ni˝ 12°.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 1929)

Za∏àcznik nr 1

WYSOKOÂå STAWEK WSPARCIA NA ZALESIENIE, PREMII PIEL¢GNACYJNEJ
ORAZ PREMII ZALESIENIOWEJ

Lp. Formy pomocy
W Z¸OTYCH/ha na rok

iglaste liÊciaste

1 Wsparcie na zalesienie

Zalesianie na terenach o korzystnej konfiguracji*
Zalesianie na stokach o nachyleniu powy˝ej 12°

4 300
5 100

5 000
5 900

Zabezpieczenie przed zwierzynà — grodzenie 2-metrowà siatkà 2 400

2 Premia piel´gnacyjna bez zastosowania repelentów

na terenach o korzystnej konfiguracji
na stokach o nachyleniu powy˝ej 12°

420
750

3 Premia piel´gnacyjna z zastosowaniem repelentów

na terenach o korzystnej konfiguracji
na stokach o nachyleniu powy˝ej 12°

700
1 100

4 Premia zalesieniowa

1) producent rolny uzyskujàcy co najmniej 20 % dochodów
z rolnictwa

2) producent rolny uzyskujàcy mniej ni˝ 20 % dochodów z rol-
nictwa

1 400

360

Za∏àcznik nr 2

DRZEWA I KRZEWY WYKORZYSTYWANE DO ZALESIENIA GRUNTÓW ROLNYCH

1. Gatunki drzew obj´te regionalizacjà nasiennà:

1) Jod∏a pospolita (Jd);

2) Modrzew europejski i polski (Md);

3) Sosna zwyczajna (So);

4) Âwierk pospolity (Âw);

5) Buk zwyczajny (Bk);

6) Brzoza brodawkowata (Brz);

7) Dàb bezszypu∏kowy (Dbbs);

8) Dàb szypu∏kowy (Dbs);

9) Olsza czarna (Olcz).

2. Gatunki drzew nieobj´te regionalizacjà nasiennà:

1) Grab zwyczajny (Gb);

2) Jesion wynios∏y (Js);

3) Klon jawor (Jw);

4) Klon zwyczajny (Kl);

5) Lipa drobnolistna (Lp);

6) Wiàzy (Wz).

3. Gatunki domieszkowe i biocenotyczne:

1) Bez czarny;

2) Bez koralowy;

3) Czeremcha pospolita;

4) CzereÊnia ptasia;

5) Dereƒ Êwidwa;

6) G∏óg dwuszyjkowy;

7) G∏óg jednoszyjkowy;

8) Grusza pospolita;

9) Jab∏oƒ dzika;

10) Ja∏owiec pospolity;

11) Jarzàb pospolity;

12) Jarzàb brekinia;



13) Kalina koralowa;

14) Kruszyna pospolita;

15) Leszczyna pospolita;

16) Olsza szara;

17) Porzeczka alpejska;

18) Porzeczka czerwona;

19) Rokitnik zwyczajny;

20) Ró˝a dzika;

21) Trzmielina brodawkowata;

22) Trzmielina zwyczajna;

23) Wierzba bia∏a;

24) Wierzba iwa.
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Za∏àcznik nr 3

LICZBA SADZONEK DRZEW NA HEKTAR I FORMA ZMIESZANIA

Lp. Gatunek drzewa Liczba sadzonek
w tys. sztuk na ha

Forma zmieszania gatunków
stosowanych w zalesieniach

1 Sosna 8—10 wielkok´powa

2 Âwierk 3—5 wielkok´powa, k´powa, smugowa

3 Jod∏a 6—8 k´powa, wielkok´powa

4 Modrzew 1,5—2 grupowa, drobnok´powa i k´powa*

5 Dàb 6—10 wielkok´powa

6 Buk 6—8 wielkok´powa, k´powa 

7 Inne liÊciaste 4—6 k´powa, drobnok´powa i grupowa

* W grupach i k´pach modrzewia zaleca si´ wprowadzaç gatunki cienioznoÊne — okrywajàce gleb´.

Formy zmieszania gatunków stosowanych w zalesieniach:
1) jednostkowe — dotyczy gatunków biocenotycznych, domieszkowych i modrzewia na ˝yznych siedliskach;
2) grupowe — po kilka lub kilkanaÊcie sztuk – dotyczy gatunków domieszkowych i biocenotycznych, w tym

modrzewia na siedliskach boru mieszanego Êwie˝ego;
3) drobnok´powe — o powierzchni do 5 a;
4) k´powe — o powierzchni 5 do 10 a;
5) wielkok´powe — o powierzchni powy˝ej 10 a; 
6) pasowe (najcz´Êciej 3—6 rz´dów sadzonek) — w odniesieniu do brzozy na siedliskach najubo˝szych, g∏ów-

nie w celu zabezpieczenia przeciwpo˝arowego oraz w stosunku do wszystkich gatunków liÊciastych odpo-
wiadajàcych danemu siedlisku w celu przedzielenia upraw powy˝ej 6 ha;

7) smugowe — w formie nieregularnych smug, w dostosowaniu do mikrosiedlisk.

Za∏àcznik nr 4

KRYTERIA OCENY UDATNOÂCI UPRAW

Stopieƒ pokrycia
powierzchni uprawy

PrzydatnoÊç hodowlana (cechy zdrowotne, dostosowanie
do siedliska, formy zmieszania, ewentualnie inne)

% symbol
klasyfikacyjny % symbol

klasyfikacyjny

powy˝ej 90 1
uprawy zdrowe, zgodne z siedliskiem,

za∏o˝one prawid∏owo, dopuszczalne wady
pojedynczo do 10 %

1

71—90 2 wady 11—20 % 2

51—70 3 wady 21—30 % 3

do 50 4 wady powy˝ej 30 % 4
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UdatnoÊç ocenianej uprawy jest okreÊlana dwucyfrowym symbolem klasyfikacyjnym, w którym pierwsza cyfra
oznacza wskaênik stopnia pokrycia, a druga — przydatnoÊç hodowlanà, zgodnie z poni˝szà tabelà.

Symbol klasyfikacyjny Ocena

1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 1-4, 2-4, uprawy udane

3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 uprawy nieudane

Za∏àcznik nr 5

WYSOKOÂå ZMNIEJSZE¡ WSPARCIA NA ZALESIENIE ALBO PREMII PIEL¢GNACYJNEJ

Lp. Forma pomocy Uchybienie Zmniejszenie

1 Wsparcie
na zalesienie

Nieudokumentowane pochodzenie sadzonek 50 % wsparcia
na zalesienie

2 Przekroczenie o co najmniej 10 % planowanego udzia∏u
w powierzchni uprawy leÊnej drzew gatunków iglastych

25 % wsparcia
na zalesienie

3 Premia
piel´gnacyjna

Niewykaszanie roÊlinnoÊci zag∏uszajàcej sadzonki 25 % premii
piel´gnacyjnej

4 Niewykonanie ci´ç piel´gnacyjnych drzew okreÊlonych w pla-
nie zalesienia

25 % premii
piel´gnacyjnej

5 Niestosowanie repelentów na za∏o˝onej uprawie zgodnie
z planem zalesienia albo brak dowodów zakupu repelentów

50 % premii
piel´gnacyjnej


