
Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2009 
 Starosty Szydłowieckiego    
 

R E G U L A M I N

przyznawania dotacji na częściowe 
pokrycie kosztów zalesienia gruntów 
porolnych i nieużytków w 2009 roku. 

Regulamin ma zastosowanie do przyznawania dotacji do zalesienia 
gruntów porolnych i nieużytków będących własnością rolników 
indywidualnych i wspólnot wiejskich, określonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu jako grunty przeznaczone do zalesienia  
 
Na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.Nr 45, poz. 435 
z 2005 r. z póź. zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony 
środowiska r. /Dz. U. Nr 129 poz. 902 z późn. zm./ ustala się co następuje: 
 

§ 1

1. Dotację na zalesienia gruntów porolnych i nieużytków określa
art. 14 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 45, poz. 435                
z 2005 r. z póź. zm./  
 
2. Wysokość dotacji może być zwiększona o środki przyznane 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
podstawie odrębnych przepisów o dotacjach z WFOŚ i GW. 
 

§ 2

Ze środków w/w mogą być przydzielane dotacje do zalesień gruntów 
porolnych i nieużytków na wniosek właściciela gruntu, po zaopiniowaniu  tegoż
wniosku przez Wójta Gminy lub Burmistrza Miasta, na terenie której położona 
jest działka przeznaczona do zalesienia, pod warunkiem wykonania prac           
w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami, a w szczególności z zasadami 
hodowli lasu. 

./. 
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§ 3

Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy                     
i zagospodarowania terenu - art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.              
o lasach (Dz.U.Nr 45, poz. 435 z późn. zm.). 
 

§ 4

Dotacje do wykonanych zalesień gruntów porolnych i nieużytków 
przyznaje się w sposób następujący : 
1. W celu  uzyskania  dotacji  właściciel  gruntu  winien  złożyć do   Starosty 
Szydłowieckiego wniosek - podanie o przyznanie środków na ten cel, jako 
zwrot poniesionych kosztów zalesienia. 
2. Do podania należy dołączyć opinię - postanowienie właściwego terytorialnie 
Wójta  Gminy lub Burmistrz Miasta odnośnie przeznaczenia w planie  
zagospodarowania przestrzennego zalesianych działek. 
3. Przyznanie dotacji  może nastąpić w formie  nieodpłatnego  pobrania  przez  
rolników  określonej  ilości sadzonek u dostawcy wskazanego przez  Starostwo. 
Przydział sadzonek  następuje  wg  opracowanego  rozdzielnika, po  uprzednim 
powiadomieniu zainteresowanych osób. 
4. Rolnicy - właściciele zalesianych gruntów zobowiązani są pobrać sadzonki 
ze  szkółki wg rozdzielnika i dokonać zalesienia we własnym zakresie. Sposób 
przygotowania gleby, dobór gatunków, form zmieszania, więźby itp. winny być
zgodne z zasadami hodowli lasu, i w tym celu należy to wcześniej uzgodnić
z właściwym inspektorem d/s lasów prywatnych dyżurującym wyznaczone dni 
w urzędach gmin  lub w Starostwie. 
 
5. Sprawdzenia zalesienia dokonuje komisja powołana przez Starostę
Szydłowieckiego składająca się z przedstawicieli: Starostwa Powiatowego                  
w Szydłowcu i Urzędu Gminy, przy udziale właściciela gruntu.                                 
Z przeprowadzonych czynności kontrolnych należy sporządzić protokół
przeglądu zalesień (tzw. „karta przeglądu”) dokumentujący wykonanie prac 
zalesieniowych, który jest podstawą przyznania dotacji. 
 
6. Po sprawdzeniu dokonanego zalesienia Starosta Szydłowiecki wydaje 
decyzje administracyjne ustalające wielkość dotacji, jej formę i termin 
realizacji. 
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§ 5

Niespełnienie podczas wykonywania prac zalesieniowych warunków 
określonych ustawą „o lasach” oraz innymi przepisami, a w szczególności 
zasadami hodowli lasu, może być podstawą do obniżenia bądź całkowitej 
odmowy przyznania dotacji. 
 

§ 6

Spory kompetencyjne w zakresie w/w spraw rozstrzyga Starosta 
Szydłowiecki. 
 

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. 
 


