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Wytyczne Generalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie wydawania

opinii

przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska o braku sprzeczności planowanego
zalesienia z planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru Natura
2000.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi obowiązującej od 31 maja 2010 r. nowelizacji
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 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. nr 48, poz. 390, z późno zm.),
przedstawiam następujące wytyczne.

1. Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19
marca 2009 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. Nr 48, poz. 390, z późnozm.) do planu zalesienia rolnik obowiązany jest dołączyć
m. in. opinię regionalnego

dyrektora

ochrony środowiska

o braku sprzeczności

planowanego zalesienia z planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego
obszaru. Należy w tym miejscu rozważyć kwestię, czy w sytuacji braku planów ochrony

albo planów zadań ochronnych, organ nie powinien wydać opinii o braku sprzeczności
zalesienia z celami ochrony danego obszaru, gdyż de facto w planach ochrony i planach
zadań ochronnych będą zawarte cele działań ochronnych. Ponadto odnośnie innych
obszarów chronionych (rezerwatów, parków krajobrazowych) prawodawca przewidział
opinię o braku sprzeczności z celami ochrony danego obszaru. Jednakże, zakładając

racjonalność prawodawcy, to należy przyjąć, że gdyby chciał aby opinia odnośnie
obszarów Natura 2000 miała dotyczyć również braku sprzeczności z celami ochrony, nie
dokonywałby takiego rozróżnienia. Dodatkowo zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia
"pomoc na zalesianie gruntów rolnych jest przyznawana rolnikowi do gruntów
położonych poza obszarami Natura 2000 (... ), chyba że planowane zalesienie nie jest
sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów". Oznacza
to, że co do zasady pomoc nie przysługuje, jeśli grunty znajdują się na obszarze Natura
2000, a wyjątek jakim jest niesprzeczność z planami ochrony lub planami zadań
ochronnych należy traktować zawężająco. Konkludując, należy uznać, że wobec braku
planów lub planów zadań ochronnych,

opinia nie może być wydana. Regionalny

dyrektor ochrony środowiska powinien w takim przypadku

poinformować

rolnika

zwykłym pismem o niemożności wydania opinii o braku sprzeczności planowanego
zalesienia

z planami

ochrony albo planami

zadań

ochronnych

danego obszaru

z powodu braku przedmiotowych planów.

2. Jeżeli działka rolna znajduje się na terenie parku krajobrazowego lub jego otuliny
i jednocześnie na obszarze Natura 2000, na którym brak jest planu ochrony lub planu
zadań ochronnych, należy odnośnie parku krajobrazowego
sprzeczności planowanego

wydać opinię o braku

zalesienia z celami ochrony obszaru (Załącznik

l) lub

wydać opinię negatywną dla planowanego zalesienia, sprzecznego z celami ochrony
parku

krajobrazowego

(Załącznik 2) oraz poinformować

o niemożności wydania

opinii odnośnie obszaru Natura 2000 z uwagi na brak planu - odrębnymi pismami.

Nieuzasadnione są obawy, że rolnik, mając oddzielne pisma, z których jedno stwierdza
brak sprzeczności z celami ochrony parku krajobrazowego, a drugie - odmawiające
wydania opinii o braku sprzeczności z planem zadań ochronnych lub planami ochrony dla
obszaru Natura 2000, przedstawi wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy tylko pierwsze"pozytywne" pismo. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia rolnik musi dołączyć do
planu zalesienia zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy potwierdzające, że
grunty przeznaczone do zalesienia są położone na obszarach Natura 2000 albo
postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia. Oznacza to, że organ
przyznający pomoc będzie miał wiedzę, czy dana działka znajduje się na obszarze Natura
2000. W przypadku takiego stwierdzenia, będzie wymagał również złożenia opinii
o braku sprzeczności planowanego zalesienia z planami ochrony lub planami zadań
ochronnych dla danego obszaru Natura 2000.
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Załącznik l. Wzór opinii o braku sprzeczności planowanego zalesienia z celami ochrony
parku krajobrazowego

Na podstawie art. § 6 ust. 2 pkt 7 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 marca 2009 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. nr
48, poz. 390, z późno zm.) po rozpatrzeniu wniosku Panali
z dnia
o wydanie opinii
o braku sprzeczności planowanego zalesienia z celami ochrony parku krajobrazowego
.

stwierdzam
brak sprzeczności planowanego zalesienia z celami ochrony parku krajobrazowego

...

Imię, nazwisko i podpis
osoby upoważnionej do wydania decyzji
z podaniem stanowiska służbowego

Załącznik 2 Wzór opinii negatywnej dla planowanego zalesienia, sprzecznego z celami
ochrony parku krajobrazowego

Na podstawie art. § 6 ust. 2 pkt 7 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 marca 2009 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. nr
48, poz. 390, z późno zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana/i
z dnia
o wydanie opinii
o braku sprzeczności planowanego zalesienia z celami ochrony parku krajobrazowego
.

stwierdzam
sprzeczność planowanego zalesienia z celami ochrony parku krajobrazowego

...

Imię, nazwisko i podpis
osoby upoważnionej do wydania decyzji
z podaniem stanowiska służbowego

