UWAGA ROLNICY.
ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju
Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania,, zalesianie gruntów
rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne’’, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. .U. z 2007 r. Nr 114,
poz. 786) można składać wnioski o sporządzenie planu zalesienia gruntów
rolnych (schemat I) i gruntów innych niż rolne (schemat II).
Posiadanie planu zalesienia jest niezbędne przy składaniu wniosku o
przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych
oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w biurze powiatowym ARiMR.
Warunkiem opracowania planu zalesienia jest złożenie przez rolnika
wniosku o sporządzenie planu zalesienia do nadleśniczego Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kalisz.
Dotyczy to gruntów położonych na terenie Nadleśnictwa Kalisz
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone
do zalesienia, a w przypadku braku tego planu - zaświadczenie potwierdzające,
że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2) zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy, potwierdzające że
grunty przeznaczone do 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;
3) oświadczenie rolnika o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia,
zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;
4) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na
których są położone grunty przeznaczone do zalesienia;

5) mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane
na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), na podkładzie mapy zasadniczej lub na
podkładzie ewidencyjnym, zawierająca wskazanie granic całości gruntów
przeznaczonych do zalesienia oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów,
a także wskazanie granic gruntów przeznaczonych do zalesienia:
•

•

w poszczególnych klasach gleboznawczych i określenie powierzchni tych
gruntów - w przypadku planowanego zalesienia części działki ewidencyjnej lub
zalesienia gruntów innych niż rolne,
o nachyleniu terenu powyżej 12° i określenie powierzchni tych gruntów w przypadku planowanego zalesienia gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12°;
6) kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty
przeznaczone do zalesienia, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej
powiększenie - w przypadkach innych niż określone w pkt 5;
7) opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności
planowanego zalesienia z:

•

•

celami ochrony danego obszaru - jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia
jest położony w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze
ich otulin,
planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru - jeżeli
grunt przeznaczony do zalesienia jest położony na obszarze Natura 2000 lub
obszarach znajdujących 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 właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności
planowanego zalesienia z celami ochrony danego obszaru - jeżeli grunt
przeznaczony do zalesienia jest położony w parku narodowym lub na obszarze
jego otuliny, również w przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach
obszaru Natura 2000 lub obszarów znajdujących się na liście, o której mowa w
art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. Nr z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz z
2010 r. Nr 76, poz. 489).
Wniosek sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden pozostaje u rolnika i na
nim należy uzyskać potwierdzenie terminu złożenia wniosku o sporządzenie
planu zalesienia. Drugi pozostaje w nadleśnictwie. Wykonanie planu zalesienia
jest bezpłatne. Można go sporządzić dla rolnika lub dla grupy rolników. Jeśli
wniosek o pomoc na zalesianie składa grupa rolników, sporządza się jeden
wspólny plan zalesienia.

Plan zalesienia w przypadku, gdy wniosek składa grupa rolników, sporządza się
w co najmniej czterech egzemplarzach (po jednym dla każdego członka grupy i
dla nadleśnictwa).

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do ARiMR w terminie od 01.06.do31.07.2011r.
Nadleśniczy sporządza plan zalesienia w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku z
załącznikami.
Nadleśniczy nie sporządza planu zalesienia, jeżeli wniosek nie spełnia wymagań
określonych w ustawie.

Wszelkich informacji można uzyskać u naszego doradcy zalesieniowego Henryka
Jareckiego ,numer telefonu 696419763.

ZAPRASZAMY.

