
Wsparcie zwiększające odporność ekosystemów leśnych 

   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy rodzaj pomocy, 

finansowany z budżetu PROW na lata 2014-2020. Jest to wsparcie na inwestycje 

zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wnioski 

o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR od 2 maja 

do 12 czerwca 2019 r.  

Jakie grunty kwalifikują się do pomocy? 
Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat – o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha – 

stanowiące własność wnioskodawcy, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla 

których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania 

z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji 

stanu lasu. 

Kto może skorzystać z pomocy? 
Pomoc przyznawana jest właścicielowi lasu – osobie fizycznej, prawnej lub jednostce 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Aby otrzymać dofinansowanie powinien 

on mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności. Wymagane jest również zobowiązanie do wykonania inwestycji zgodnie 

z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość 

dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego. 

Jakie przedsięwzięcia objęte są wsparciem? 

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne 

inwestycje. Pomoc można otrzymać na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu: przez 

wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego 

w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat lub przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu 

chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie 

wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach. Pomoc 

przyznawana jest również na zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek 

gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu 

rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych 

i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę. 

Wnioskować można także o dofinansowanie na założenie remizy rozumianej jako obszar, na 

którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym 

w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 

60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów. W ramach 

naboru przewidziana jest również pomoc na inwestycje w zakresie czyszczenia późnego 

rozumianego jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek 

gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu 

drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych. 

Co więcej, właściciele lasów mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na zabiegi ochronne przed 

zwierzyną: ogrodzenie remizy – w przypadku realizacji inwestycji polegającej na jej 

założeniu; zabezpieczenie drzewek repelentami albo zabezpieczenie drzewek osłonkami – 

w przypadku przebudowy składu gatunkowego drzewostanu lub realizacji zróżnicowania 

struktury drzewostanu. 



Wysokość wsparcia  

Wysokość dofinansowania zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz 

warunków, w jakich ma być realizowana. Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu 

przez wprowadzenie w nim drugiego piętra pomoc wynosi 8 137 zł/ha – w przypadku 

realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 9 249 zł/ha na gruntach 

o nachyleniu terenu powyżej 12°. Wsparcie przewidziane na przebudowę składu 

gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego 

wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach 

korzystnych to 12 538 zł/ha, natomiast w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 

12° – 14 213 zł/ha. 

Na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu 

właściciele lasu mogą otrzymać 4 610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 

zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Z kolei w przypadku zakładania remizy 

dofinansowanie wynosi 848 zł, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj 

gruntu. Natomiast wysokość wsparcia na czyszczenie późne to 764 zł/ha – w przypadku 

realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na gruntach 

o nachyleniu terenu powyżej 12°. Dodatkowo dofinansowanie na zabiegi ochronne przed 

zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub 

dolesiania luk, lub założenia remizy wynosi: 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek 

repelentami; 1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami oraz 8,82 zł/mb na 

ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m. 

Wymagane dokumenty 

Do wniosku o przyznanie pomocy właściciele lasu powinni dołączyć: 

1. kopię planu inwestycji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, 

którzy sporządził ten plan; 

2. dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana 

inwestycja; 

3. pisemną zgodę na realizację inwestycji pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeżeli 

grunt ten stanowi przedmiot współwłasności; małżonka właściciela gruntu, jeżeli 

grunt ten stanowi własność tego małżonka 

Plan inwestycji – od czego zacząć? 

Wniosek o sporządzenie planu inwestycji – po zgromadzeniu wymaganych załączników – 

należy złożyć do Nadleśnictwa. W tym celu właściciel lasu powinien w pierwszej kolejności 

udać się do Starostwa Powiatowego po uzyskanie następujących dokumentów: 

1. wypisu z ewidencji i budynków dotyczących działek ewidencyjnych, na których będą 

realizowane inwestycje; 

2. wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu lub decyzji starosty wydanej na 

podstawie inwentaryzacji stanu lasu; 

3. zaświadczenia starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, 

w którym są planowane inwestycje, potwierdzającego, że inwestycje te nie są 

sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją starosty 

wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. 



Dodatkowo jeśli las przeznaczony pod inwestycję położony jest w parku narodowym lub na 

obszarze jego otuliny, to jego właściciel powinien otrzymać opinię właściwego dyrektora 

parku narodowego o braku sprzeczności takiej inwestycji z celami ochrony danego obszaru. 

Właściciel lasu powinien również pozyskać opinię regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska o braku sprzeczności inwestycji: z celami ochrony danego obszaru, jeżeli las 

położony jest w rezerwacie przyrody lub w parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin 

oraz z planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony 

danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony ww. plan, a las położony jest 

na obszarach Natura 2000. 

 


