Zalesienia gruntów rolnych krok po kroku

Zalesianie gruntów rolnych
I.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. Czy na Twojej działce możliwe jest zalesienie ?.

Musisz sprawdzić;
a) Jeśli Twoja działka graniczy z lasem musi mieć min 0,10 ha, natomiast
jeśli nie graniczy z lasem musi mieć więcej niż 0,50 ha powierzchni i
więcej niż min. 20 m szerokości,
b) Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp)
pozwala na zalesienie Twojej działki? -> sprawdź w Urzędzie Gminy
c) Czy Twoja działka położona jest na terenach NATURA 2000?
d) Czy przez Twoją działkę przebiegają linie energetyczne, rowy, drogi lub
występują inne obiekty?
2. Zbierz dokumenty.
a) Urząd Gminy
- zaświadczenie o możliwości wykonania zalesienia (zgodność z mpzp lub
studium)
- odmowa wydania zaświadczenia, jeśli działka znajduje się poza
terenami NATURA 2000.
b) Starostwo Powiatowe
- wypis i wyrys z rejestru gruntów,
- kopia mapy ewidencyjnej.
c) Geodeta
- jeśli na Twojej działce występuje fragment lasu, linie energetyczne,
drogi, rowy czy inne, które nie będą zalesiane, konieczne będzie
wrysowanie przez geodetę na mapę obszaru pod zalesienie, wraz z
rozpisaniem powierzchni w różnych klasach gleby wraz z łączną
powierzchnią do zalesienia,
- jeśli ubiegasz się o dopłatę z tzw. Schematu II, zwanego sukcesją
naturalną wizyta geodety będzie zawsze konieczna,
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d) Nadleśnictwo
- oświadczenie o powierzchni gruntów pod zalesienie
(wzór oświadczenia nr 2 )
- wniosek do Nadleśniczego o wykonanie planu zalesienia (wzór
wniosku nr 1 )
Pamiętaj, że wszystkie wymienione
wyżej dokumenty ważne są 3
miesiące!
Twój doradca zalesieniowy potrzebuje czasu na stworzenie planu zalesienia. Weź
więc pod uwagę, iż jeśli przyjdziesz z kompletem dokumentów kilka dni przed
końcem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, może się okazać, że
nie zdążysz ubiegać się o dopłatę w ARiMR w bieżącym roku. To może odsunąć
Twoje zalesienie o całe dwa lata.
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CZĘŚĆ II – PRZYGOTOWANIE PLANU

1. Po złożeniu dokumentów Twój doradca zalesieniowy sprawdzi ich
kompletność i prawidłowość.

2. W przypadku, gdy wszystko jest przygotowane prawidłowo zadzwoni do
Ciebie celem spotkania się na gruncie i ocenienia sytuacji w terenie.
Zawsze podawaj aktualny numer telefonu, pod którym można się
skontaktować.

3. Przed przyjazdem doradcy zalesieniowego musisz:
- znać dokładne granice swojej działki,
- działka powinna być opalikowana (w jej rogach powinny być wbite
drewniane paliki jednoznacznie pokazujące jej granice),

- zastanów się i przypomnij sobie, czy podczas użytkowania rolnego
miałeś problemy z podmakaniem terenu, z dużymi szkodami od
zwierząt, a także czy na działce występują zagłębienia lub
wzniesienia oraz wszelkie inne informacje na temat Twojej działki.
Wszystko to, co sobie przypomnisz będzie mieć wpływ na lepszy
dobór gatunków i przygotowania gleby,

4. W czasie spotkania na gruncie doradca zalesieniowy spisze wszystkie
Twoje uwagi i życzenia dotyczące zalesienia.

5. W ciągu następnych dni zostanie stworzony Twój plan zalesienia. Gdy
będzie gotowy doradca zalesieniowy zadzwoni do Ciebie i ustalicie
dogodny termin odebrania planu.
Zarezerwuj sobie przynajmniej pół godziny na odbiór planu, gdyż doradca
zalesieniowy będzie objaśniał Ci wszystkie ważne zagadnienia związane z
Twoim przyszłym lasem: jego posadzeniem, a także dalszym jego
pielęgnowaniem.

6. Z gotowym planem zalesienia oraz resztą dokumentów udaj się do
właściwego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
celem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
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CZĘŚĆ III – MÓJ LAS

1. Wczesną jesienią roku poprzedzającego sadzenie nie zapomnij
wykonać badania zapędraczenia gleby. Szczegółowy opis, jak to
zrobić, znajdziesz w swoim planie zalesienia.
2. Zbliża się najważniejszy i najbardziej krytyczny moment, przed którym
staniesz przy sadzeniu Twojego lasu. Pamiętaj, że to w jaki sposób
przygotujesz i posadzisz swój las będzie miało kluczowe znaczenie dla
odbioru powierzchni przez Twojego doradcę zalesieniowego.
3. Pod koniec zimy (ok. lutego) zacznij uważnie obserwować przyrodę. Gdy
tylko zrobi się cieplej i skończą się mrozy, udaj się do najbliższych Ci
szkółek leśnych i kup sadzonki. Numery telefonów do szkółek leśnych
znajdziesz na stronie internetowej każdego Nadleśnictwa. Nasze
szkółki znajdziesz tutaj <link>.
4. Pamiętaj, aby zwrócić szczególną uwagę i zawsze pytać sprzedawcę o
region pochodzenia Twoich sadzonek. Jest to niezwykle istotne, a
numery regionów, z których sadzonkami możesz sadzić znajdziesz w
swoim planie zalesienia. Jeśli nie rozumiesz, bądź nie jesteś pewien, czy
kupujesz sadzonki z właściwego regionu – zadzwoń
do swojego
doradcy zalesieniowego na pewno Ci pomoże.
Zalesienie uprawy sadzonkami
z niewłaściwego regionu pochodzenia,
skutkować będzie nieodebraniem uprawy oraz utratą
dotacji.
5. Zachowaj wszystkie dokumenty, jakie dostaniesz od sprzedawcy:
faktury, świadectwa pochodzenia i etykiety dostawcy to najważniejsze
dokumenty dla Twoich sadzonek. Będziesz musiał je okazać podczas
odbioru powierzchni.
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6. Pamiętaj, aby zwrócić szczególną uwagę na sposób, w jaki
transportujesz i potem przechowujesz sadzonki. Korzenie to bardzo
delikatne części roślin i pozbawione okrycia bardzo szybko wysychają.
Zabezpiecz swoje sadzonki ziemią i jeśli musisz przechować je przez
dłuższy czas, podlewaj korzenie wodą.
7. Jeśli wynająłeś firmę do posadzenia Twojej uprawy nie pozostawiaj jej
samej sobie. Przecież to Twój przyszły las, sprawdzaj w jaki sposób
wykonują sadzenie i wymagaj zgodności z planem zalesienia.
8. Las nie poradzi sobie bez Twojej pomocy. Przez najbliższe lata
będziesz musiał wykonać szereg zabiegów pielęgnacyjnych, aby mógł
rosnąć dobrze i zdrowo. Opis tych czynności znajdziesz w swoim planie
zalesienia. Pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się o pomoc do
doradcy zalesieniowego lub leśników z Nadleśnictwa.

5|Strona

Nazwisko i imię ………………………

………………….. data …………...

Adres zamieszkania …………………..
…………………………………………
Telefon …………………...........

Nadleśnictwo Kłobuck
ul. Zakrzewska 85
42 – 100 Kłobuck

WNIOSEK
O SPORZĄDZENIE PLANU ZALESIENIA
Zwracam się z prośbą o sporządzenie planu zalesienia dla działki/ -ek o numerze
ewidencyjnym ................................................. o powierzchni ......................................... ha
położonej/ -ych w obrębie ewidencyjnym .......................................................................
Zalesienie dotyczy gruntów rolnych* / gruntów innych niż rolne*.
Dokumenty dołączone do wniosku:

o

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,
o 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,
o oświadczenie rolnika o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia zawierające numery działek ewidencyjnych,
na których są położone te grunty,
o wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone
do zalesienia,
o kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do zalesienia, z naniesionymi
granicami tych gruntów, albo jej powiększenie*, albo
o mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
– Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027, z póżn. Zm), na podkładzie mapy zasadniczej lub na
podkładzie ewidencyjnym, zawierająca w przypadku planowanego zalesienia*:
a) części działki ewidencyjnej lub zalesienia gruntów innych niż rolne:
 granice gruntów przeznaczonych do zalesienia,
 granice oraz powierzchnie gruntów w poszczególnych klasach gleboznawczych,
 łączną powierzchnię gruntów przeznaczonych do zalesienia,
b) gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12° - oznaczenie powierzchni gruntu lub jego części o nachyleniu terenu
powyżej 12º,
o opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności planowanego zalesienia z:
a) celami ochrony danego obszaru – jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest położony w rezerwacie przyrody lub
parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin*.
b) 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,
* niepotrzebne skreślić

…………………………
(czytelny podpis )
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Nazwisko i imię ………………………

………………….. data …………...

Adres zamieszkania ……………………
………………………………………….
Nr producenta rolnego …………………

OŚWIADCZENIE
o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia
Ja, niżej podpisany

…………………………………………….

oświadczam, że

zamierzam w ramach PROW 20.. – 20.. , zalesić następujące grunty rolne:

Nr działki ewidencyjnej

Powierzchnia (ha)
Działki
Do zalesienia
ewidencyjnej

RAZEM

…………………………
( podpis )
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