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Poz. 850

850
USTAWA
z dnia 27 czerwca 2008 r.
o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
nej nale˝noÊci z tytu∏u zaleg∏ych i bie˝àcych
zobowiàzaƒ alimentacyjnych; za bezskutecznà egzekucj´ uwa˝a si´ równie˝ niemo˝noÊç wszcz´cia lub prowadzenia egzekucji
alimentów przeciwko d∏u˝nikowi alimentacyjnemu przebywajàcemu poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególnoÊci
z powodu:

Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192,
poz. 1378) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po art. 1 dodaje si´ art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. 1. Âwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys∏ugujà:
1) obywatelom polskim;

a) braku podstawy prawnej do poj´cia czynnoÊci zmierzajàcych do wykonania tytu∏u
wykonawczego w miejscu zamieszkania
d∏u˝nika,

2) cudzoziemcom:
a) je˝eli wynika to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego,

b) braku mo˝liwoÊci wskazania przez osob´
uprawnionà miejsca zamieszkania d∏u˝nika alimentacyjnego za granicà;”,

b) je˝eli wynika to z wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà umów dwustronnych o zabezpieczeniu spo∏ecznym,

b) w pkt 7 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) wyp∏acone bez podstawy prawnej lub z ra˝àcym naruszeniem prawa, je˝eli stwierdzono
niewa˝noÊç decyzji przyznajàcej Êwiadczenie
albo w wyniku wznowienia post´powania
uchylono decyzj´ przyznajàcà Êwiadczenie
i odmówiono prawa do Êwiadczenia,”,

c) przebywajàcym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie
si´, zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego Wspólnot
Europejskich oraz zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony
udzielonego w zwiàzku z okolicznoÊcià, o której mowa w art. 53
ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1694, z 2007 r. Nr 120,
poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz
z 2008 r. Nr 70, poz. 416),

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) rodzinie — oznacza to odpowiednio nast´pujàcych cz∏onków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, ma∏˝onka rodzica osoby
uprawnionej, osob´, z którà rodzic osoby
uprawnionej wychowuje wspólne dziecko,
pozostajàce na ich utrzymaniu dzieci
w wieku do ukoƒczenia 25. roku ˝ycia oraz
dziecko, które ukoƒczy∏o 25. rok ˝ycia otrzymujàce Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujàce si´ orzeczeniem
o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci,
je˝eli w zwiàzku z tà niepe∏nosprawnoÊcià
przys∏uguje Êwiadczenie piel´gnacyjne,
o którym mowa w przepisach ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z póên. zm.1)), a tak˝e osob´
uprawnionà; do rodziny nie zalicza si´:

d) przebywajàcym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w zwiàzku z uzyskaniem statusu uchodêcy
lub ochrony uzupe∏niajàcej.
2. Âwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys∏ugujà osobom, o których mowa w ust. 1, je˝eli zamieszkujà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
okres Êwiadczeniowy, w którym otrzymujà Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba ˝e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego lub dwustronne umowy mi´dzynarodowe o zabezpieczeniu spo∏ecznym stanowià inaczej.”;
2) w art. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) bezskutecznoÊci egzekucji — oznacza to egzekucj´, w wyniku której w okresie ostatnich
dwóch miesi´cy nie wyegzekwowano pe∏-

a) dziecka pozostajàcego pod opiekà opiekuna prawnego,
b) dziecka pozostajàcego w zwiàzku ma∏˝eƒskim,
c) pe∏noletniego
dziecko,
———————
1)

dziecka

posiadajàcego

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r.
Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.
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d) rodzica osoby uprawnionej zobowiàzanego tytu∏em wykonawczym pochodzàcym lub zatwierdzonym przez sàd do
alimentów na jej rzecz;”,

7. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje si´, ˝e z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje si´ dochód miesi´czny
w wysokoÊci 1/12 dochodu og∏aszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, z póên. zm.2)).”,

d) uchyla si´ pkt 15,
e) po pkt 15 dodaje si´ pkt 15a w brzmieniu:
„15a) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej
— oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku s∏u˝bowego, umowy o prac´ nak∏adczà oraz wykonywanie pracy lub Êwiadczenie us∏ug
na podstawie umowy agencyjnej, umowy
zlecenia, umowy o dzie∏o, kontraktu mened˝erskiego albo w okresie cz∏onkostwa
w rolniczej spó∏dzielni produkcyjnej, spó∏dzielni kó∏ek rolniczych lub spó∏dzielni
us∏ug rolniczych, a tak˝e prowadzenie pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej;”,

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje
pozarolnicze dochody, dochody te sumuje
si´.”;
6) w art. 12:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organ w∏aÊciwy wierzyciela mo˝e upowa˝niç, w formie pisemnej, swojego zast´pc´,
pracownika urz´du albo kierownika oÊrodka
pomocy spo∏ecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a tak˝e innà osob´ na wniosek kierownika oÊrodka pomocy spo∏ecznej
lub innej jednostki organizacyjnej gminy do
prowadzenia post´powania w sprawach,
o których mowa w ust. 1, a tak˝e do wydawania w tych sprawach decyzji.”,

f) w pkt 17 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) utratà prawa do zasi∏ku lub stypendium dla
bezrobotnych,”,
g) w pkt 18 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) uzyskaniem prawa do zasi∏ku lub stypendium dla bezrobotnych,”;
3) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3. W przypadku z∏o˝enia wniosku bez zaÊwiadczenia organu prowadzàcego post´powanie
egzekucyjne organ w∏aÊciwy wierzyciela wzywa organ prowadzàcy post´powanie egzekucyjne do przes∏ania zaÊwiadczenia o bezskutecznoÊci egzekucji zawierajàcego informacj´
o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskutecznoÊci oraz o dzia∏aniach podejmowanych
w celu wyegzekwowania zasàdzonych alimentów.”;

„3a. Marsza∏ek województwa w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby
uprawnionej mo˝e, w formie pisemnej,
upowa˝niç dyrektora, jego zast´pc´ lub innego pracownika regionalnego oÊrodka
polityki spo∏ecznej albo innego pracownika
urz´du marsza∏kowskiego do za∏atwiania
w jego imieniu spraw dotyczàcych realizacji Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego
w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego i wydawania w tych
sprawach decyzji.”,

4) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oÊwiadczenia majàtkowego
sà uprawnieni upowa˝nieni pracownicy organu w∏aÊciwego d∏u˝nika. Organ w∏aÊciwy d∏u˝nika mo˝e upowa˝niç, w formie pisemnej, kierownika oÊrodka pomocy spo∏ecznej lub innej
jednostki organizacyjnej gminy, a tak˝e innà
osob´ na wniosek kierownika oÊrodka pomocy
spo∏ecznej lub innej jednostki organizacyjnej
gminy do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oÊwiadczenia majàtkowego.”;
5) w art. 9:
a) uchyla si´ ust. 5,
b) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„6. W przypadku gdy cz∏onek rodziny przebywa
w instytucji zapewniajàcej ca∏odobowe utrzymanie, ustalajàc dochód rodziny w przeliczeniu na osob´, nie uwzgl´dnia si´ osoby przebywajàcej w tej instytucji.
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Âwiadczenia z funduszu alimentacyjnego
przyznane decyzjà wydanà przez marsza∏ka
województwa wyp∏aca organ w∏aÊciwy wierzyciela.”;
7) w art. 15 w ust. 4 w pkt 3 lit. c i d otrzymujà brzmienie:
„c) orzeczenie o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci,
d) odpis prawomocnego orzeczenia sàdu zasàdzajàcego alimenty, odpis postanowienia sàdu
o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis
protoko∏u zawierajàcego treÊç ugody sàdowej
lub ugody zawartej przed mediatorem,”;
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747
oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730.
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8) uchyla si´ art. 16;
9) w art. 18 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku utraty wa˝noÊci orzeczenia
o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym
stopniu niepe∏nosprawnoÊci, stanowiàcego
kontynuacj´ poprzedniego orzeczenia, prawo
do Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego
ustala si´ od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym up∏ynà∏ termin wa˝noÊci poprzedniego orzeczenia, je˝eli
osoba z∏o˝y∏a wniosek o ustalenie prawa do
Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesi´cy od dnia ponownego wydania
orzeczenia o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci.”;
10) w art. 23 ust. 7 i 8 otrzymujà brzmienie:
„7. Odsetki sà naliczane od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po dniu wyp∏aty Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego, do dnia
sp∏aty.
8. Organ w∏aÊciwy wierzyciela oraz marsza∏ek
województwa mogà umorzyç kwot´ nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ wraz z odsetkami
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, odroczyç termin p∏atnoÊci albo roz∏o˝yç na raty, je˝eli zachodzà szczególnie uzasadnione okolicznoÊci dotyczàce sytuacji rodziny.”;
11) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ w∏aÊciwy wierzyciela oraz marsza∏ek
województwa mogà bez zgody osoby uprawnionej albo jej przedstawiciela ustawowego
zmieniç lub uchyliç ostatecznà decyzj´ administracyjnà, na mocy której strona naby∏a prawo
do Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego, je˝eli uleg∏a zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny majàca wp∏yw na prawo do
Êwiadczeƒ, egzekucja sta∏a si´ skuteczna, cz∏onek rodziny naby∏ prawo do Êwiadczeƒ rodzinnych w innym paƒstwie w zwiàzku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego albo osoba nienale˝nie pobra∏a Êwiadczenia.”;
12) w art. 27:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Odsetki sà naliczane od pierwszego dnia
nast´pujàcego po dniu wyp∏aty Êwiadczeƒ
z funduszu alimentacyjnego, do dnia sp∏aty.”,
b) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) informacj´ o przyznaniu osobie uprawnionej
Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego;”;
13) w art. 28 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku Êmierci d∏u˝nika alimentacyjnego nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
2 i 4, wygasajà.”;
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14) tytu∏ rozdzia∏u 5 otrzymuje brzmienie:
„Finansowanie realizacji zadaƒ przewidzianych
w ustawie”;
15) w art. 31:
a) ust. 1—4 otrzymujà brzmienie:
„1. Przyznawanie i wyp∏ata Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie
dzia∏aƒ wobec d∏u˝ników alimentacyjnych
jest zadaniem zleconym gminie z zakresu
administracji
rzàdowej
finansowanym
w formie dotacji celowej z bud˝etu paƒstwa.
2. Podejmowane dzia∏ania wobec d∏u˝ników
alimentacyjnych i koszty obs∏ugi Êwiadczeƒ
z funduszu alimentacyjnego sà finansowane w formie dotacji celowej z bud˝etu paƒstwa na Êwiadczenia rodzinne oraz z dochodów w∏asnych gminy, o których mowa
w art. 27 ust. 4.
3. Koszty podejmowanych dzia∏aƒ wobec
d∏u˝ników alimentacyjnych i koszty obs∏ugi
Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego wynoszà 3 % otrzymanej dotacji na Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, z zastrze˝eniem art. 27 ust. 6.
4. Organy w∏aÊciwe d∏u˝nika, organ w∏aÊciwy
wierzyciela oraz marsza∏ek województwa sà
zobowiàzani do przedstawiania, za poÊrednictwem wojewody, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego
sprawozdaƒ z realizacji zadaƒ przewidzianych w ustawie.”,
b) uchyla si´ ust. 6,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory i sposób sporzàdzania sprawozdaƒ oraz terminy i sposób ich przedstawiania, uwzgl´dniajàc potrzeb´ ujednolicenia
informacji przekazywanych przez podmioty
realizujàce ustaw´.”;
16) w art. 38 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w art. 7:
a) w ust. 1 po pkt 21 dodaje si´ pkt 22 w brzmieniu:
„22) wójt, burmistrz lub prezydent miasta
w zakresie okreÊlonym w ustawie z dnia
7 wrzeÊnia 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Z zastrze˝eniem art. 10, przedsi´biorca,
o którym mowa w ust. 1 pkt 22, przekazuje do biura informacj´ gospodarczà
o zobowiàzaniu albo zobowiàzaniach
d∏u˝nika alimentacyjnego w razie powstania zaleg∏oÊci za okres d∏u˝szy ni˝
6 miesi´cy.”.”;
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17) w art. 40 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudnia∏ skierowanych
bezrobotnych, o których mowa w art. 49
pkt 2—7, a tak˝e bezrobotnych b´dàcych
d∏u˝nikami alimentacyjnymi, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przez okres do
6 miesi´cy, cz´Êç kosztów poniesionych
na wynagrodzenia, nagrody oraz sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne bezrobotnych
w wysokoÊci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajàcej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiàcu
w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy oraz 50 % przeci´tnego wynagrodzenia
obowiàzujàcego w ostatnim dniu zatrudnienia ka˝dego rozliczanego miesiàca
i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne od
refundowanego wynagrodzenia.
2. Starosta mo˝e dokonywaç, w zakresie i na
zasadach okreÊlonych w ust. 1, zwrotu poniesionych przez organizatora robót
publicznych kosztów z tytu∏u zatrudnienia
na okres do 12 miesi´cy skierowanych
bezrobotnych, o których mowa w art. 49
pkt 2—7, a tak˝e bezrobotnych b´dàcych
d∏u˝nikami alimentacyjnymi, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w wysokoÊci
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uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajàcej
jednak przeci´tnego wynagrodzenia i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne od refundowanego wynagrodzenia za ka˝dego bezrobotnego, je˝eli refundacja obejmuje
koszty poniesione za co drugi miesiàc ich
zatrudnienia.”,”;

18) w art. 42 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Kwoty nienale˝nie pobranych zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami ustalone ostatecznà decyzjà potràca si´ z bie˝àco wyp∏acanych
Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego.”;
19) po art. 46 dodaje si´ art. 46a w brzmieniu:
„Art. 46a. ZaÊwiadczenie o bezskutecznej egzekucji organ prowadzàcy post´powanie egzekucyjne wydaje, poczàwszy od dnia
1 sierpnia 2008 r.”;
20) w art. 48 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) art. 12 ust. 2 i 3a, art. 15 ust. 9, art. 20 ust. 3—5
i art. 46a, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 sierpnia 2008 r.;”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 30 wrzeÊnia 2008 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 6 lit. a i b, pkt 19 i 20,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 31 lipca 2008 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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851
MI¢DZYNARODOWA KONWENCJA
w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach,
podpisana w Londynie dnia 5 paêdziernika 2001 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomoÊci:
W dniu 5 paêdziernika 2001 r. zosta∏a podpisana w Londynie Mi´dzynarodowa konwencja w sprawie
kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach, 2001 r., w nast´pujàcym brzmieniu:
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Po zaznajomieniu si´ z powy˝szà konwencjà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:
— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,
— jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,
— b´dzie niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 24 czerwca 2004 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.
Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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852
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE
z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie mocy obowiàzujàcej Mi´dzynarodowej konwencji w sprawie kontroli szkodliwych systemów
przeciwporostowych na statkach, podpisanej w Londynie dnia 5 paêdziernika 2001 r.
Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e dnia
24 czerwca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ratyfikowa∏ Mi´dzynarodowà konwencj´ w sprawie
kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych
na statkach, podpisanà w Londynie dnia 5 paêdziernika 2001 r.

Królestwo Hiszpanii

Zgodnie z artyku∏em 18 ust´p 1 konwencja wchodzi w ˝ycie w stosunku do wszystkich stron, w tym
równie˝ w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia
17 wrzeÊnia 2008 r.

Wielkie Ksi´stwo Luksemburga

JednoczeÊnie podaje si´ do wiadomoÊci, ˝e nast´pujàce paƒstwa stajà si´ stronami konwencji w wy˝ej
wymienionej dacie:

Republika Islandii
Japonia
Republika Kiribati
Republika Litewska
Republika ¸otewska
Meksykaƒskie Stany Zjednoczone
Federalna Republika Nigerii
Królestwo Norwegii
Republika Panamy

Antigua i Barbuda

Rumunia

Zwiàzek Australijski

Federacja Saint Kitts i Nevis

Wspólnota Bahamów

Republika Sierra Leone

Republika Bu∏garii

Republika S∏owenii

Republika Chorwacji

Królestwo Szwecji

Republika Cypryjska

Tuvalu

Królestwo Danii

Wyspy Cooka.

Republika Francuska
Republika Grecka

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
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853
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 18 lipca 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach dzia∏ania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni˝ rolne”,
obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.
Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia∏ania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni˝ rolne”, obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 114, poz. 786 i Nr 185,
poz. 1316 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 596) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w § 3:
a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) dochody z pracy w gospodarstwie rolnym
obliczone na podstawie powierzchni gruntów wyra˝onej w hektarach przeliczeniowych, stanowiàcych podstaw´ do ustalenia
podatku rolnego, oraz wysokoÊci przeci´tnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, og∏oszonej przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego w roku poprzedzajàcym rok, w którym z∏o˝ono wniosek o pomoc, na podstawie art. 18 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z póên.
zm.2)) lub”,
b) dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) nachyleniu gruntu — rozumie si´ przez to
kàt wyznaczony przez prostà przechodzàcà
przez punkt najwy˝szy i najni˝szy gruntu
oraz p∏aszczyzn´ poziomà zawierajàcà punkt
najni˝szy.”;
2) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych jest
przyznawana rolnikowi w rozumieniu prze———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747
oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730.

pisów art. 2 lit. a rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1782/2003 z dnia 29 wrzeÊnia 2003 r. ustanawiajàcego wspólne zasady dla systemów
wsparcia bezpoÊredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiajàcego okreÊlone systemy wsparcia dla rolników oraz
zmieniajàcego
rozporzàdzenia
(EWG)
nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE)
nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE)
nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE)
nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG)
nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz.
UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 40, str. 269, z póên. zm.), zwanego dalej „rozporzàdzeniem nr 1782/2003”,
z wy∏àczeniem jednostek organizacyjnych
nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej, zarzàdzajàcych mieniem Skarbu Paƒstwa na
podstawie przepisów o lasach, zwanemu
dalej „rolnikiem”, który spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) zosta∏ wpisany do ewidencji producentów, stanowiàcej cz´Êç krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie p∏atnoÊci;
2) zobowiàza∏ si´ do:
a) zalesienia gruntów, na których do dnia
z∏o˝enia wniosku o pomoc by∏a prowadzona dzia∏alnoÊç rolnicza w rozumieniu art. 2 lit. c rozporzàdzenia
nr 1782/2003, zgodnie z minimalnymi
wymaganiami utrzymywania gruntów
rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochronà Êrodowiska (normami),
okreÊlonymi w przepisach o p∏atnoÊciach w ramach systemów wsparcia
bezpoÊredniego,
b) piel´gnacji za∏o˝onej uprawy leÊnej
przez 5 lat od dnia wykonania zalesienia
— zgodnie z planem zalesienia w rozumieniu przepisów o lasach;
3) zobowiàza∏ si´ do prowadzenia za∏o˝onej
uprawy leÊnej, o której mowa w pkt 2
lit. b, przez 15 lat od dnia uzyskania
pierwszej p∏atnoÊci na zalesianie;
4) zobowiàza∏ si´ do przestrzegania minimalnych wymagaƒ utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej
zgodnej z ochronà Êrodowiska (norm)
w ca∏ym gospodarstwie.”,
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b) w ust. 2 pkt 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1) stanowiàcych grunty orne lub sady, do których przyznano jednolità p∏atnoÊç obszarowà w rozumieniu przepisów o p∏atnoÊciach
w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego, za rok poprzedzajàcy rok z∏o˝enia
wniosku o pomoc, i które zosta∏y przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych
gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
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2. Pomoc na zalesianie gruntów innych ni˝
rolne jest przyznawana rolnikowi do gruntów:
1) wykazanych w ewidencji gruntów jako
u˝ytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na u˝ytkach rolnych, niewykorzystywanych do produkcji rolniczej;
2) po∏o˝onych poza obszarami Natura 2000;
3) przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku braku
tego planu, gdy zalesienie tych gruntów
nie jest sprzeczne z ustaleniami studium
uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
4) spe∏niajàcych wymagania, o których
mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3 albo
ust. 3 pkt 1 i 3.”;

2) stanowiàcych w∏asnoÊç lub wspó∏w∏asnoÊç
rolnika;
3) o powierzchni wi´kszej ni˝ 0,5 ha i szerokoÊci wi´kszej ni˝ 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokoÊci gruntu, nie stosuje si´, je˝eli grunty graniczà z lasem.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Je˝eli grunty przewidziane do zalesienia nie
odpowiadajà wymaganiom, o których mowa w ust. 2 pkt 3, pomoc na zalesianie mo˝e byç przyznana ka˝demu co najmniej
z 3 rolników, je˝eli ka˝dy z nich z∏o˝y∏ wniosek o pomoc i je˝eli grunty tych rolników
przewidziane do zalesienia:
1) sàsiadujà ze sobà;
2) ∏àcznie odpowiadajà wymaganiom okreÊlonym w ust. 2 pkt 1 i 2;
3) majà ∏àcznà powierzchni´ nie mniejszà
ni˝ 2 ha i szerokoÊç wi´kszà ni˝ 20 m, przy
czym wymagania, które dotyczy szerokoÊci gruntu, nie stosuje si´, je˝eli grunty
graniczà z lasem.”;
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Pomoc na zalesianie gruntów innych ni˝
te, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, zwanych dalej „gruntami innymi ni˝ rolne”,
jest przyznawana rolnikowi, który spe∏nia
∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) zosta∏ wpisany do ewidencji producentów, stanowiàcej cz´Êç krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie p∏atnoÊci;
2) zobowiàza∏ si´ do:
a) zalesienia zgodnie z warunkami okreÊlonymi w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia gruntów innych ni˝ rolne
z sukcesjà naturalnà lub wymagajàcych ochrony z uwagi na funkcje wodochronne lub glebochronne,
b) piel´gnacji za∏o˝onej uprawy leÊnej
przez 5 lat od dnia wykonania zalesienia
— zgodnie z planem zalesienia w rozumieniu przepisów o lasach.

4) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. WysokoÊç wsparcia na zalesienie i premii piel´gnacyjnej jest uzale˝niona od nachylenia
gruntu przewidzianego do zalesienia.”;
5) w § 8:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Plan zalesienia, o którym mowa w § 4 ust. 1
pkt 2 i § 5 ust. 1 pkt 2, sporzàdza nadleÊniczy
Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy
Paƒstwowe, w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia gruntów przeznaczonych do
zalesienia, a je˝eli grunty sà po∏o˝one na
obszarze dwóch lub wi´cej nadleÊnictw —
nadleÊniczy w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia wi´kszej cz´Êci gruntów przeznaczonych do zalesienia, zwany dalej „nadleÊniczym”, na wniosek rolnika, w terminie
60 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza si´:
1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczàcy
dzia∏ek ewidencyjnych, na których sà po∏o˝one grunty przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego planu —
zaÊwiadczenie potwierdzajàce, ˝e przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest
sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy;
2) wydane przez w∏aÊciwy organ gminy zaÊwiadczenie, ˝e grunty do zalesienia sà
po∏o˝one poza obszarem Natura 2000;
3) oÊwiadczenie rolnika o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia zawierajàce numery dzia∏ek ewidencyjnych, na
których sà po∏o˝one te grunty;
4) wypis z ewidencji gruntów i budynków
dotyczàcy dzia∏ek ewidencyjnych, na których sà po∏o˝one grunty przeznaczone do
zalesienia;
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5) kopi´ cz´Êci mapy ewidencyjnej gruntów
i budynków, lub jej powi´kszenie, obejmujàcà grunty przeznaczone do zalesienia z naniesionymi granicami gruntu do
zalesienia albo
6) map´ do planu zalesienia, sporzàdzonà
przez osob´ posiadajàcà w tym zakresie
uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r.
Nr 21, poz. 125) na podk∏adzie mapy zasadniczej, lub na podk∏adzie ewidencyjnym, zawierajàcà:
a) w przypadku planowanego zalesienia
cz´Êci dzia∏ki ewidencyjnej lub zalesienia gruntów innych ni˝ rolne:
— granice gruntów przewidzianych do
zalesienia,
— granice oraz powierzchnie gruntów
w poszczególnych klasach gleboznawczych,
— ∏àcznà powierzchni´ gruntów przewidzianych do zalesienia,
b) w przypadku ubiegania si´ o p∏atnoÊç
dla gruntu o nachyleniu powy˝ej 12° —
oznaczenie najwy˝szego i najni˝szego
punktu gruntu przeznaczonego do
zalesienia;
7) opini´ wydanà przez wojewódzkiego konserwatora przyrody, w∏aÊciwego ze
wzgl´du na po∏o˝enie gruntu planowanego do zalesienia — je˝eli grunt planowany do zalesienia jest po∏o˝ony w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym
lub na obszarze ich otulin;
8) opini´ wydanà przez dyrektora parku narodowego — je˝eli grunt planowany do
zalesienia jest po∏o˝ony w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny.”,
b) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. NadleÊniczy nie sporzàdza planu zalesienia, je˝eli wniosek, o którym mowa
w ust. 1, nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych
w ust. 2, o czym wnioskodawc´ informuje
na piÊmie, podajàc przyczyny niesporzàdzenia planu zalesienia.”,
c) w ust. 4:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zawiera:
a) w szczególnoÊci elementy okreÊlone
w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia,
b) dokumenty, o których mowa w ust. 2;”,
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) jest sporzàdzany odr´bnie dla gruntów
rolnych i gruntów innych ni˝ rolne, przy
uwzgl´dnieniu stanu faktycznego gruntów przeznaczonych do zalesienia, których granice sà oznakowane w terenie.”;
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6) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do wniosku o pomoc do∏àcza si´:
1) kopi´ planu zalesienia, poÊwiadczonà za
zgodnoÊç z orygina∏em przez nadleÊniczego;
2) pisemnà zgod´ pozosta∏ych wspó∏w∏aÊcicieli na zalesienie gruntów rolnych lub gruntów innych ni˝ rolne, je˝eli grunty te stanowià przedmiot wspó∏w∏asnoÊci;
3) wydane przez w∏aÊciwy organ gminy zaÊwiadczenie o wysokoÊci dochodu z pracy
w gospodarstwie rolnym — je˝eli rolnik
ubiega si´ o pomoc na zalesienie gruntów
rolnych;
4) wydane przez urzàd skarbowy zaÊwiadczenie o dochodach uzyskanych w sposób
okreÊlony w § 3 pkt 1 lit. b, w przypadku gdy
rolnik uzyska∏ takie dochody i ubiega si´
o pomoc na zalesienie gruntów rolnych;
5) dokument potwierdzajàcy wysokoÊç dochodów innych ni˝ okreÊlone w § 3 pkt 1
lit. a i b, uzyskanych w roku poprzedzajàcym
rok, w którym zosta∏ z∏o˝ony wniosek o pomoc, albo zaÊwiadczenie naczelnika urz´du
skarbowego o braku tych dochodów — je˝eli rolnik ubiega si´ o pomoc na zalesienie
gruntów rolnych.”;
7) w § 10 w ust. 3 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3) wojewódzki konserwator przyrody wyda∏ negatywnà opini´, o której mowa w § 8 ust. 2
pkt 7, lub
4) dyrektor parku narodowego wyda∏ negatywnà
opini´, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 8.”;
8) w § 11 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) 3 m od granicy sàsiedniego gruntu u˝ytkowanego w sposób inny ni˝ wymieniony w pkt 1”;
9) w § 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierownik biura powiatowego Agencji,
w drodze decyzji, odmawia przyznania pomocy na zalesianie, je˝eli rolnik nie z∏o˝y∏
oÊwiadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2,
do dnia 20 czerwca:
1) roku, w którym zalesienie wykonano wiosnà, albo
2) roku nast´pujàcego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienià.”,
b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Premia piel´gnacyjna i premia zalesieniowa, poczàwszy od drugiego roku realizacji
planu zalesienia, jest wyp∏acana w terminie
12 miesi´cy od dnia wyp∏aty poprzedniej
p∏atnoÊci, po z∏o˝eniu wniosku o wyp∏at´
pomocy na zalesianie, zwanego dalej
„wnioskiem o wyp∏at´”.
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5. Wniosek o wyp∏at´ sk∏ada si´ do kierownika
biura powiatowego Agencji, do którego zosta∏ z∏o˝ony wniosek o pomoc, w terminie
okreÊlonym do sk∏adania wniosków o przyznanie p∏atnoÊci bezpoÊredniej w rozumieniu przepisów o p∏atnoÊciach w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego; do wniosku o wyp∏at´ przepisy § 9 ust. 2 pkt 1, 3,
5 i 8 stosuje si´ odpowiednio.”;
10) w § 15 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dokumenty okreÊlone w § 9 ust. 4 pkt 3—5.”;
11) w § 16:
a) uchyla si´ ust. 2,
b) w ust. 3 uchyla si´ pkt 2,
c) w ust. 4:
— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, do∏àcza si´ dokumenty okreÊlone w § 9 ust. 4
pkt 3—5 oraz:”,
— uchyla si´ pkt 2;
12) w § 18:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Rolnik zwraca wsparcie na zalesienie lub premi´ piel´gnacyjnà za dany rok kalendarzowy,
w wysokoÊci, która jest okreÊlona w za∏àczniku
nr 7 do rozporzàdzenia, je˝eli w wyniku kontroli
zostanie stwierdzone, ˝e:”,
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rolnik zwraca wsparcie na zalesienie, w cz´Êci przeznaczonej na ogrodzenie uprawy
leÊnej, wraz z odsetkami w wysokoÊci okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych, je˝eli
nie wykona∏ tego ogrodzenia lub siatka u˝yta do grodzenia nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia,
a obowiàzek jego wykonania wynika z planu
zalesienia.”;
13) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniejszego rozporzàdzenia;
14) za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniejszego rozporzàdzenia;
15) za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Do post´powaƒ w sprawach o przyznanie pomocy finansowej w ramach dzia∏ania „Zalesianie
gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni˝
rolne”, obj´tego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007—2013, wszcz´tych i niezakoƒczonych ostatecznà decyzjà przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2008 r. (poz. 853)

Za∏àcznik nr 1

WARUNKI ZALESIANIA GRUNTÓW INNYCH NI˚ ROLNE Z SUKCESJÑ NATURALNÑ LUB PE¸NIÑCYCH
FUNKCJE WODOOCHRONNE LUB GLEBOOCHRONNE
1. Grunty z sukcesjà naturalnà powinny spe∏niaç
nast´pujàce warunki:
1) na gruncie wyst´pujà drzewa lub krzewy pochodzàce z sukcesji naturalnej, nale˝àce do rodzimych
gatunków lasotwórczych, z tym ˝e:
a) gatunki drzew lub krzewów, okreÊlone w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia, wyst´pujà w k´pach o powierzchni co najmniej 5 arów,
b) k´p´ stanowià drzewa lub krzewy gatunków
wymienionych w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia, je˝eli ich zag´szczenie wynosi:
— dla drzew lub krzewów o Êredniej wysokoÊci
do 0,5 m nie mniej ni˝ 50 % liczby sadzonek
drzew na hektar poszczególnych gatunków
okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia,
— dla drzew lub krzewów o Êredniej wysokoÊci,
co najmniej 0,5 m nie mniej ni˝ 30 % liczby
sadzonek drzew na hektar poszczególnych
gatunków okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do
rozporzàdzenia;
2) powierzchnia zajmowana przez k´p´ lub k´py,
o których mowa w pkt 1 lit. b, stanowi nie mniej
ni˝ 10 % powierzchni gruntu obj´tego planem zalesienia;
3) wiek drzew lub krzewów wyros∏ych w wyniku zaprzestania u˝ytkowania rolniczego nie przekracza
20 lat.
2. Je˝eli k´pa lub k´py, o których mowa w ust. 1:
1) obejmujà wi´cej ni˝ 50 % powierzchni gruntu obj´tego planem zalesienia, to ca∏y ten grunt jest obj´ty wsparciem, o którym mowa w lp. 1 w lit. G albo H w tabeli 2 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia,

oraz premià piel´gnacyjnà okreÊlonà w lp. 2
w lit. C w tabeli 2 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia;
2) obejmujà do 50 % powierzchni gruntu obj´tego
planem zalesienia, to drzewa lub krzewy pochodzàce z sukcesji naturalnej przeznacza si´ do adaptacji, a pozosta∏a cz´Êç gruntu bez sukcesji naturalnej, na której jest planowane wprowadzanie nasadzeƒ, jest obj´ta wsparciem okreÊlonym w lp. 1
w lit. A—D w tabeli 2 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia oraz premià piel´gnacyjnà okreÊlonà
w lp. 2 w lit. A w tabeli 2 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia.
3. Grunty wymagajàce zalesienia z uwagi na funkcje wodochronne lub glebochronne sà obj´te wsparciem okreÊlonym w lp. 1 w lit. E albo F w tabeli 2
za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia oraz premià piel´gnacyjnà okreÊlonà w lp. 2 w lit. B w tabeli 2 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, z tym ˝e je˝eli k´pa lub
k´py, o których mowa w ust. 1:
1) obejmujà wi´cej ni˝ 50 % powierzchni gruntu
obj´tego planem zalesienia, to ca∏y ten grunt
jest obj´ty wsparciem, o którym mowa
w lp. 1 w lit. G albo H w tabeli 2 za∏àcznika
nr 2 do rozporzàdzenia, oraz premià piel´gnacyjnà okreÊlonà w lp. 2 w lit. C w tabeli 2 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia;
2) obejmujà do 50 % powierzchni gruntu obj´tego planem zalesienia, to drzewa lub krzewy pochodzàce z sukcesji naturalnej przeznacza si´
do adaptacji, a pozosta∏a cz´Êç gruntu bez sukcesji naturalnej, na której jest planowane wprowadzanie nasadzeƒ, jest obj´ta wsparciem
okreÊlonym w lp. 1 w lit. E albo F w tabeli 2 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia oraz premià
piel´gnacyjnà okreÊlonà w lp. 2 w lit. B w tabeli 2 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia.

Za∏àcznik nr 2

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA
1. Plan zalesienia zawiera w szczególnoÊci nast´pujàce informacje:
1) dane rolnika, w tym:
a) imi´ i nazwisko albo nazw´,
b) okreÊlenie miejsca zamieszkania i adresu albo
siedziby i adresu,

c) numer identyfikacyjny rolnika nadany w trybie
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci;
2) powierzchni´ uprawy leÊnej, stanowiàcà podstaw´ do obliczenia wsparcia na zalesienie, premii
piel´gnacyjnej oraz premii zalesieniowej, ustalonà
zgodnie z poni˝szymi tabelami:
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Tabela dla Schematu I: Zalesianie gruntów rolnych

1)

Grunty o nachyleniu nie wi´kszym ni˝ 12°.
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Tabela dla Schematu II: Zalesianie gruntów innych ni˝ rolne

2)

Dotyczy przypadku, gdy sukcesja naturalna wyst´puje na wi´cej ni˝ 50 % powierzchni gruntu obj´tego planem zalesienia.
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3) dane dotyczàce po∏o˝enia gruntów przeznaczonych do zalesienia, z wyszczególnieniem:
a) nazwy województwa, gminy oraz obr´bu geodezyjnego,
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b) u˝ytków gruntowych w gospodarstwie rolnym
wraz z ich powierzchnià, wed∏ug stanu faktycznego, zgodnie z poni˝szà tabelà:

Tabela dla Schematu I i Schematu II

4) okreÊlenie typów siedliskowych lasu dla gruntów
przeznaczonych do zalesienia z uwzgl´dnieniem
opisu tworzenia strefy ekotonowej i zak∏adania
ognisk biocenotycznych;

5) okreÊlenie sk∏adu gatunkowego upraw leÊnych dla
poszczególnych
typów
siedliskowych
lasu
z uwzgl´dnieniem strefy ekotonowej, zgodnie
z poni˝szymi tabelami:

Tabela dla Schematu I: Zalesianie gruntów rolnych

3)

Podstawowy parametr do wyliczenia wszystkich sk∏adników p∏atnoÊci na zalesianie gruntów rolnych.

Tabela dla Schematu II: Zalesianie gruntów innych ni˝ rolne

4)

Podstawowy parametr do wyliczenia p∏atnoÊci na zalesianie gruntów innych ni˝ rolne z sukcesjà naturalnà, w przypadku
gdy odnowienie naturalne zajmuje wi´cej ni˝ 50 % powierzchni obj´tej planem zalesienia.
5) Podstawowy parametr do wyliczenia p∏atnoÊci na zalesianie gruntów innych ni˝ rolne z sukcesjà naturalnà, w przypadku
gdy odnowienie naturalne zajmuje od 10 do 50 % powierzchni obj´tej planem zalesienia.

Dziennik Ustaw Nr 134

— 7414 —

6) okreÊlenie odleg∏oÊci mi´dzy sadzonkami drzew
i krzewów (wi´êby), warunków techniczno-produkcyjnych sadzonek, liczby sadzonek na hektar, licz-
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by sadzonek potrzebnych do zalesienia oraz formy
zmieszania gatunków drzew i krzewów, zgodnie
z poni˝szà tabelà:

Tabela dla Schematu I oraz dla Schematu II – w przypadku wprowadzania nasadzeƒ

7) okreÊlenie powierzchni zaj´tej przez k´p´ lub k´py
drzew pochodzàcych z sukcesji naturalnej, metodà
pomiarowo-szacunkowà (poprzez okreÊlenie Êred-

nicy lub szerokoÊci i d∏ugoÊci k´py) przez osob´
sporzàdzajàcà plan zalesienia w obecnoÊci w∏aÊciciela gruntów, zgodnie z poni˝szà tabelà:

Tabela dla Schematu II: Zalesianie gruntów innych ni˝ rolne

8) wskazanie, czy planowane zalesienie ma charakter
zalesienia pe∏niàcego funkcje wodochronne lub
glebochronne zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu.

2) sadzenia sadzonek drzew i krzewów, w tym:

2. Plan zalesienia, oprócz informacji wymienionych w ust. 1, zawiera informacje dotyczàce:

b) okreÊlenia terminu i kolejnoÊci sadzenia:

1) uprawy gleby na gruntach przewidzianych do
zalesienia, w tym:
a) sposobu przygotowania gleby,
b) wymagaƒ, jakie powinien spe∏niaç sprz´t s∏u˝àcy do przygotowania gleby,
c) okreÊlenia terminu przygotowania gleby;

a) metody sadzenia drzew i krzewów poszczególnych gatunków,
— na poszczególnych gruntach,
— poszczególnych gatunków tych drzew i krzewów;
3) czynnoÊci wykonywanych w ramach piel´gnacji
za∏o˝onej uprawy leÊnej oraz opisu sposobu i terminu wykonania poprawek, czyszczeƒ wczesnych
i czyszczeƒ póênych, zgodnie z poni˝szà tabelà:
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4) ochrony uprawy leÊnej przed zwierz´tami, w tym:
a) sposobu grodzenia, powierzchni przewidzianej
do grodzenia oraz terminu wykonania grodzenia,
b) sposobu stosowania repelentów, powierzchni,
na której przewidziano ich zastosowanie, i terminu ich zastosowania;
5) ochrony przeciwpo˝arowej uprawy leÊnej, w tym:
a) sposobu zak∏adania pasa przeciwpo˝arowego,
okreÊlenia jego lokalizacji, d∏ugoÊci i szerokoÊci
w metrach oraz terminu wykonania,
b) sposobu i miejsca wykonania punktu czerpania
wody, dojazdu do tego punktu oraz terminu wykonania;
6) wymagaƒ, jakie powinno spe∏niaç zalesienie ze
wzgl´du na potrzeby ochrony Êrodowiska, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem gatunków chronionych.
3. Cz´Êç graficznà planu zalesienia stanowi kopia
cz´Êci mapy ewidencji gruntów i budynków lub jej powi´kszenie z naniesionymi oznaczeniami poszczegól-
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nych gruntów przewidzianych do zalesienia. Grunty
oznacza si´ na kopii cz´Êci mapy ewidencji gruntów
i budynków w nast´pujàcy sposób:
1) linia niebieska — oznacza granice gruntów obj´tych planem zalesienia;
2) linia czarna — oznacza granice mi´dzy nasadzeniami g∏ównych gatunków lasotwórczych; nasadzenia oznacza si´ symbolem gatunku okreÊlonym
w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia;
3) linia czerwona — oznacza granic´ polno-leÊnà;
4) linia zielona ciàg∏a — oznacza granice strefy ekotonowej;
5) punkt zielony lub linia zielona przerywana — oznacza grup´ gatunków domieszkowych i biocenotycznych;
6) linia ˝ó∏ta — oznacza granice pasów ochrony przeciwpo˝arowej;
7) linia bràzowa — oznacza granice pomi´dzy gruntami przeznaczonymi do zalesienia a gruntami stanowiàcymi w∏asnoÊç innego podmiotu, u˝ytkowanymi jako grunty leÊne albo rolne.

Za∏àcznik nr 3

KRYTERIA OCENY UDATNOÂCI UPRAW LEÂNYCH
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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˝szymi tabelami:
Tabela dla nasadzeƒ sztucznych

Tabela dla gruntu z sukcesjà naturalnà

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
— w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
— w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):
— ul. Powsiƒska 73, tel. 0-22 694-62-96
— al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73
Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego numeru
O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w wersji informacyjnej w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl i www.rcl.gov.pl
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