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III. PODMIOT

 

01. Numer identyfikacyjny 

II. NUMER IDENTYFIKACYJNY II. NUMER IDENTYFIKACYJNY 

Korekta wnioskuZmiana do wnioskuWniosekWniosek Wycofanie wnioskuKorekta wnioskuZmiana do wnioskuWniosek Wycofanie wniosku

02. Nazwisko / Nazwa pełna

03. Pierwsze imię / Nazwa skrócona

04. PESEL04. PESEL

 /wypełnia osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego/ /wypełnia osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego/
06. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości06. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości

02. Nazwisko / Nazwa pełna

03. Pierwsze imię / Nazwa skrócona

04. PESEL

 /wypełnia osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego/
06. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości

1)  Właściwe zaznaczyć znakiem X.

2)  Należy wpisać rok, w którym zostanie wykonane zalesienie lub zadrzewienie.

3) Należy podać najpóźniejszy termin wykonania inwestycji wynikający z planu inwestycji. W sytuacji gdy plan inwestycji obejmuje kilka inwestycji należy podać termin tej inwestycji, która będzie realizowana 

     najpóźniej. Podać rok oraz miesiąc, do końca którego powinna zostać wykonana inwestycja, biorąc pod uwagę, że ostateczny termin na złożenie oświadczenia o wykonaniu inwestycji, zgodnie z wymogami 

     planu inwestycji, wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt, upływa w terminie określonym w § 9 ust. 1 
  
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 roku w 

     sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego 

     Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 587, z późn. zm.).

4) Na podstawie powierzchni zadeklarowanych w sekcji VII, należy wypełnić sekcję XIII wniosku o przyznanie pomocy - Szczegółowa deklaracja gruntów przeznaczonych do wykonania 

     zalesienia na działkach ewidencyjnych.

5) Na podstawie powierzchni zadeklarowanych w sekcji VIII, należy wypełnić sekcję XIV wniosku o przyznanie pomocy - Szczegółowa deklaracja gruntów przeznaczonych do 

     wykonania zadrzewienia na działkach ewidencyjnych. 

I. CEL ZŁOŻENIA
1)

Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez biuro powiatowe 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

/pieczęć/

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaSymbol formularza:

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA INWESTYCJE W ROZWÓJ OBSZARÓW LEŚNYCH I POPRAWĘ 

ŻYWOTNOŚCI LASÓW NA ROK 2022

 
 

 

 

....................................................

Data przyjęcia i podpis

....................................................

Data przyjęcia i podpis

………………………………...…………………………………

Numer dokumentu: 

………………………………...…………………………………

………………………………...…………………………………

………………………………...…………………………………

Znak sprawy:

Wnioskuję o przyznanie:
1)

wsparcia na zadrzewieniewsparcia na zadrzewienie

wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiskawsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez biuro powiatowe 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

/pieczęć/

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaSymbol formularza:

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA INWESTYCJE W ROZWÓJ OBSZARÓW LEŚNYCH I POPRAWĘ 

ŻYWOTNOŚCI LASÓW NA ROK 2022

 
 

 

 

....................................................

Data przyjęcia i podpis

………………………………...…………………………………

Numer dokumentu: 

………………………………...…………………………………

………………………………...…………………………………

………………………………...…………………………………

Znak sprawy:

Wnioskuję o przyznanie:
1)

wsparcia na zadrzewienie

wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

wsparcia na zalesieniewsparcia na zalesienie

05. REGON05. REGON

IV. TERMIN WYKONANIA ZALESIENIA OKREŚLONY W PLANIE ZALESIENIA
1),2)

Wiosna - rok: Jesień - rok:

V. TERMIN WYKONANIA ZADRZEWIENIA
1),2)

Wiosna - rok: Jesień - rok:

VI. TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI OKREŚLONY W PLANIE INWESTYCJI
3)

      dzień                       miesiąc                                    rok

VII. WSPARCIE NA ZALESIENIE 
4)

Zabezpieczenie przed zwierzyną - grodzenie 2-metrową siatką metalową 

Zabezpieczenie drzewek 3 palikami

metry bieżące (mb):

powierzchnia (ha):

Liściaste

powierzchnia (ha):
WSPARCIE NA ZALESIENIE

Iglaste

powierzchnia (ha):

Zalesianie na gruntach o nachyleniu powyżej 12°

Zalesianie na gruntach erozyjnych

Zalesianie na gruntach erozyjnych o nachyleniu powyżej 12°

Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi w 

warunkach korzystnych 

Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi na 

gruntach o nachyleniu powyżej 12°

Zabezpieczenie przed zwierzyną - grodzenie 2-metrową siatką metalową 

Zabezpieczenie drzewek 3 palikami

metry bieżące (mb):

powierzchnia (ha):

Zabezpieczenie drzewek osłonkami powierzchnia (ha):

Zadrzewianie na gruntach o nachyleniu powyżej 12°

powierzchnia (ha):

VIII. WSPARCIE NA ZADRZEWIENIE 
5)

Zalesianie w warunkach korzystnych

powierzchnia (ha):

Zadrzewianie w warunkach korzystnych

WSPARCIE NA ZADRZEWIENIE



IX. WSPARCIE NA INWESTYCJE ZWIĘKSZAJĄCE ODPORNOŚĆ EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH I ICH WARTOŚĆ DLA ŚRODOWISKA 
6)

Powierzchnia/Długość/Liczba 
7)RODZAJ INWESTYCJI

Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra: 

Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk:

Na gruntach w warunkach korzystnych [ha]

Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° [ha]

Na gruntach w warunkach korzystnych [ha]

Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° [ha]

Zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu:

Na gruntach w warunkach korzystnych [ha]

Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° [ha]

Założenie remizy [sztuki]

Czyszczenia późne:

Na gruntach w warunkach korzystnych [ha]

Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° [ha]

Zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra lub podszytu, lub dolesiania luk, 

lub założenia remizy:

Zabezpieczenie drzewek repelentami [ha]

Zabezpieczenie drzewek osłonkami [ha]

Ogrodzenie remiz – siatką metalową o wysokości minimum 2 m [mb]

X. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
1)

Liczba

 załączników

Kopia planu zalesienia wraz z załącznikami, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan 
8)

Pisemna zgoda pozostałych współwłaścicieli, na zalesienie/wykonanie zadrzewienia, jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności 
8);9)

Inne: 
11)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pisemna zgoda małżonka, na zalesienie/wykonanie zadrzewienia, jeżeli grunty te stanowią własność małżonka rolnika 
8);9)

Dokument potwierdzający własność gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia/wykonania zadrzewienia 
8);9)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego wykonania zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia 

3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko 
8)

Kopia planu inwestycji wraz z załącznikami, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan 
10)

Pisemna zgoda na realizację inwestycji pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeżeli grunt ten stanowi przedmiot współwłasności 
10)

Pisemna zgoda na realizację inwestycji małżonka właściciela gruntu, jeżeli grunt ten stanowi własność tego małżonka 
10)

Dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana inwestycja 
10)
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6)
 Na podstawie powierzchni zadeklarowanych w sekcji IX, należy wypełnić sekcję XVI wniosku o przyznanie pomocy - Szczegółowa deklaracja gruntów przeznaczonych pod inwestycje na działkach 

    ewidencyjnych.
7) 

 Powierzchnię należy podać w hektarach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, np. 1,25 ha, długość ogrodzenia remiz należy podać z dokładnością do 1 metra.
8)

  Załączniki dołączane w przypadku ubiegania się o przyznanie wsparcia na zalesienie
9)

  Załączniki dołączane w przypadku ubiegania się o przyznanie wsparcia na zadrzewienie
10)

 Załączniki dołączane w przypadku ubiegania się o przyznanie wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska
11)

 Należy wymienić inne załączniki dołączane do wniosku o przyznanie pomocy.

Materiał graficzny 
9)

Wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zadrzewienia 
9)
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Położenie działki ewidencyjnej:
 

Dane według ewidencji gruntów i budynków:

Lp.

 
województwo powiat gmina

nazwa 

obrębu 

ewidencyjnego     

nr 

obrębu 

ewiden-

cyjnego

nr 

arkusza 

mapy

nr działki 

ewiden-

cyjnej 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5 7 9

   

XI. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH
12)

6 8

powierzchnia 

całkowita działki 

ewidencyjnej

aha

12)
  W przypadku:

- ubiegania się o przyznanie wsparcia na zalesienie/wsparcia na zadrzewienie/wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, wymienia się wszystkie działki ewidencyjne, na 

których występują grunty przeznaczone do wykonania zalesienia/zadrzewienia/inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, w tym grunty z sukcesją naturalną;

- gdy liczba działek ewidencyjnych przekracza liczbę wierszy oświadczenia, należy wypełnić dodatkowe strony oświadczenia, oznaczając numer strony jako 3a/11, 3b/11, 3c/11 itd.       

Uwagi 

wnioskodawcy

10



Lp.  

1  2   5   

XII. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE UŻYTKOWANIA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA ZALESIENIA LUB ZADRZEWIENIA
13)

4

Powierzchnia gruntu 

przeznaczonego do 

zalesienia lub 

zadrzewienia 

ha a

13)
 W przypadku, gdy liczba działek przeznaczonych do wykonania zalesienia/zadrzewienia przekracza liczbę wierszy oświadczenia, należy wypełnić dodatkowe strony oświadczenia, oznaczając numer strony jako 4a/11, 4b/11, 4c/11 itd.

14)
 Wsparcie na zalesienie jest przyznawane do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021, poz. 1990), jako grunty rolne, stanowiących grunty orne lub sady. Wsparcie na 

    zadrzewienie, jest przyznawane jedynie do gruntów ornych.
15)

 Kolumna dotyczy jedynie przyznania wsparcia na zalesienie do gruntów z sukcesją naturalną, dla których zgodnie z planem zalesienia jest wymagane wykonanie zalesienia.. Należy wprowadzić tylko powierzchnię kęp drzew gatunków rodzimych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 

     Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 585, ze 

     zm), które znajdują się na działce ewidencyjnej. Kolumna pozostaje niewypełniona, w przypadku ubiegania się o wsparcie na zadrzewienie. Powierzchnię kęp wypełnia się tylko wtedy jeżeli w kolumnie 8 został zaznaczony checkbox grunty z sukcesją naturalną. Natomiast należy wpisać 0 jeżeli rolnik 

     ubiega się o wsparcie na zadrzewienie oraz jeżeli w kolumnie 8 został zaznaczony checkbox grunty przeznaczone do wykonania zalesienia. 
16)

 Kolumna dotyczy jedynie przyznania wsparcia na zalesienie do gruntów z sukcesją naturalną, dla których zgodnie z planem zalesienia jest wymagane wykonanie zalesienia.

6

Numer działki 

ewidencyjnej, na której 

położony jest grunt 

przeznaczony do 

zalesienia lub 

zadrzewienia

9

Powierzchnia gruntu 

przeznaczonego do 

zalesienia lub 

zadrzewienia w 

granicach działki 

ewidencyjnej

ha a

Oznaczenie 

gruntu 

przeznaczonego 

do zalesienia lub  

zadrzewienia

Sposób 

użytkowania 

gruntu 

przeznaczonego 

do zalesienia lub  

zadrzewienia 
14)

3

4/11

Uwagi 

wnioskodawcy

8

Wsparcie przyznawane w ramach
 1)

gruntów 

przeznaczonych 

do wykonania 

zalesienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia kęp w 

granicach działki 

ewidencyjnej 
15)

ha a

7

gruntów z 

sukcesją   

naturalną 
16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gruntów 

przeznaczonych 

do wykonania 

zadrzewienia

 

 

 

 

 

 



 

Lp.
 

Oznaczenie 

gruntu 

przeznaczonego 

do zalesienia 
19)

Numer działki 

ewidencyjnej, na której 

położony jest grunt 

przeznaczony do 

zalesienia 
20)

Zalesienie w 

warunkach 

korzystnych 
21)

[ha]

Zalesienie na 

gruntach o 

nachyleniu 

powyżej 12° 
21)

[ha]     
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5 8
 

9
  

 

XIII. SZCZEGÓŁOWA DEKLARACJA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA ZALESIENIA NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH 
17),18)

   
 
 

6 7 10
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17)
   Należy wypełnić, w przypadku ubiegania się o przyznanie wsparcia na zalesienie.    

18)
   W przypadku, gdy liczba działek ewidencyjnych przekracza liczbę wierszy deklaracji, należy wypełnić dodatkowe strony deklaracji, oznaczając numer strony jako 5a/11, 5b/11, 5c/11 itd.                 

19)
   Należy wypełnić zgodnie z deklaracją zawartą w kolumnie 2 sekcji XII wniosku o przyznanie pomocy.

20)  
 Należy wypełnić zgodnie z deklaracją zawartą w kolumnie 5 sekcji XII wniosku o przyznanie pomocy.

21)
   Należy wpisać powierzchnie w podziale na drzewa iglaste i liściaste, deklarowane na danej działce ewidencyjnej, w ramach poszczególnych składowych wsparcia na zalesienie.

22)
   Należy wpisać długość ogrodzenia siatką 2-metrową, położonego na danej działce ewidencyjnej.

23)
   Należy wpisać powierzchnię, na której w ramach danej działki ewidencyjnej zastosowano zabezpieczenia drzewek 3 palikami.

Zalesienie na 

gruntach 

erozyjnych 
21)

[ha]

Zalesienie na 

gruntach erozyjnych 

o nachyleniu 

powyżej 12° 
21)

[ha]     

Zalesienie 

sadzonkami z 

zakrytym systemem 

korzeniowym i 

mikoryzowanymi w 

warunkach 

korzystnych 
21)

[ha]

Zalesienie sadzonkami 

z zakrytym systemem 

korzeniowym i 

mikoryzowanymi na 

gruntach o nachyleniu 

powyżej 12° 
21)

[ha]    

Zabezpieczenie 

przed zwierzyną – 

grodzenie 

2-metrową siatką 

metalową 
22)

[mb]

Zabezpieczenie 

drzewek 

3 palikami 
23)

[ha]    

Iglaste IglasteIglaste Iglaste Iglaste IglasteLiściaste Liściaste Liściaste Liściaste Liściaste Liściaste



 

Lp.
 

Oznaczenie 

gruntu 

przeznaczonego 

do wykonania 

zadrzewienia 
26)

Numer działki 

ewidencyjnej, na której 

położony jest grunt 

przeznaczony do 

wykonania 

zadrzewienia 
27)

Zadrzewienie w 

warunkach 

korzystnych 28)

[ha]

Zadrzewienie na 

gruntach o 

nachyleniu 

powyżej 12° 28)

[ha]     
 

1
 

2
 

3
  

4
 

7
  

 

XIV. SZCZEGÓŁOWA DEKLARACJA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA ZADRZEWIENIA NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH 
24),25)

   
 
 

5 6 8
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24)
   Należy wypełnić, w przypadku ubiegania się o przyznanie wsparcia na zadrzewienie.    

25)
   W przypadku, gdy liczba działek ewidencyjnych przekracza liczbę wierszy deklaracji, należy wypełnić dodatkowe strony deklaracji, oznaczając numer strony jako 6a/11, 6b/11, 6c/11 itd.                 

26)
   Należy wypełnić zgodnie z deklaracją zawartą w kolumnie 2 sekcji XII wniosku o przyznanie pomocy.

27)  
 Należy wypełnić zgodnie z deklaracją zawartą w kolumnie 5 sekcji XII wniosku o przyznanie pomocy.

28)
   Należy wpisać powierzchnie deklarowane na danej działce ewidencyjnej, w ramach poszczególnych składowych wsparcia na zadrzewienie.

29)
   Należy wpisać długość ogrodzenia 2-metrową siatką metalową, położonego na danej działce ewidencyjnej.

30)
   Należy wpisać powierzchnię, na której w ramach danej działki ewidencyjnej zastosowano zabezpieczenia drzewek 3 palikami lub osłonkami.

Zabezpieczenie 

przed zwierzyną – 

grodzenie 

2-metrową siatką 

metalową 29)

[mb]

Zabezpieczenie 

drzewek 

3 palikami 30)

[ha]    

Zabezpieczenie 

sadzonek 

osłonkami 30)

[ha]    



 

Lp.

 

Oznaczenie 

gruntu 

przeznaczonego 

pod inwestycję
32)

Numer działki ewidencyjnej, na 

której położony jest grunt 

przeznaczony pod inwestycję

 

1

 

2

  

3

  

5

  

XV. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD INWESTYCJE ZWIĘKSZAJĄCE ODPORNOŚĆ EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH I ICH WARTOŚĆ DLA 

       ŚRODOWISKA 
31)

4

Powierzchnia gruntu 

przeznaczonego pod  

inwestycję w granicach 

działki ewidencyjnej 

ha aha a

Powierzchnia gruntu 

przeznaczonego pod 

inwestycję

31)
 W przypadku, gdy liczba działek przeznaczonych pod inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska przekracza liczbę wierszy oświadczenia, należy wypełnić dodatkowe strony oświadczenia, oznaczając numer strony jako 7a/11, 7b/11, 7c/11 itd.

32)
 Należy wpisać oznaczenie gruntu przeznaczonego pod inwestycję, np. D1, L1, P1, R1, C1, D2 itd., gdzie pierwsza litera będzie oznaczała rodzaj inwestycji, zgodnie z zasadą podaną poniżej, natomiast cyfra kolejną inwestycję (grunt przeznaczony pod inwestycję). Oznaczenie literowe 

    gruntu przeznaczonego pod inwestycję: D – przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra, L – przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk , P – zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu, R – założenie 

    remizy, C – czyszczenia późne.
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Uwagi 

wnioskodawcy 

6



 

Lp.
 

Oznaczenie 

gruntu 

przeznaczo-

nego pod 

inwestycję
35)

Przebudowa składu gatunkowego 

drzewostanu przez wprowadzenie 

drugiego piętra:

 

1
  

3
 

4
 

5 8
 

9
  

 

XVI. SZCZEGÓŁOWA DEKLARACJA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD INWESTYCJE NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH 
33),34)

  
 
 

6 7
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33)
  Szczegółową deklarację gruntów przeznaczonych pod inwestycje na działkach ewidencyjnych, należy wypełnić na podstawie powierzchni zadeklarowanych w sekcji IX wniosku o przyznanie pomocy oraz planu inwestycji.

34)
  W przypadku, gdy liczba działek ewidencyjnych przekracza liczbę wierszy deklaracji, należy wypełnić dodatkowe strony deklaracji, oznaczając numer strony jako 8a/11, 8b/11, 8c/11 itd.                 

35)
 Należy wypełnić zgodnie z deklaracją zawartą w kolumnie 2 sekcji XV wniosku o przyznanie pomocy.

36)
 Należy wypełnić zgodnie z deklaracją zawartą w kolumnie 4 sekcji XV wniosku o przyznanie pomocy.

na gruntach o 

nachyleniu terenu 

powyżej 12° [ha]

na gruntach w 

warunkach 

korzystnych [ha]

Przebudowa składu gatunkowego 

drzewostanu przez dolesianie luk:

Zróżnicowanie struktury  

drzewostanu przez wprowadzenie 

podszytu:

 

Zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku 

wprowadzania drugiego piętra lub podszytu, lub 

dolesiania luk, lub założenia remizy:  

11 12 13

na gruntach o 

nachyleniu terenu 

powyżej 12° [ha]

na gruntach w 

warunkach 

korzystnych [ha]

na gruntach w 

warunkach 

korzystnych [ha]

na gruntach o 

nachyleniu terenu 

powyżej 12° [ha]

zabezpieczenie 

drzewek 

repelentami [ha]

zabezpieczenie 

drzewek 

osłonkami [ha]

2

ogrodzenie remiz – 

siatką metalową o 

wysokości 

minimum 2 m [mb]

Założenie 

remizy 

[sztuki]

Numer działki 

ewidencyjnej, na 

której położony jest 

grunt przeznaczony 

pod inwestycję
36)

Czyszczenia późne:

na gruntach o 

nachyleniu terenu 

powyżej 12° [ha]

na gruntach w 

warunkach 

korzystnych [ha]

14 15
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Oświadczam, że:

1) pouczono mnie o skutkach prawnych złożenia fałszywego oświadczenia wynikających z art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu karnego;

2) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 i § 2 Kodeksu karnego;

3) znane mi są zasady przyznawania pomocy w ramach poddziałania, którego dotyczy składany wniosek tj.:

- Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych;

- Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska;

4) jestem świadomy(-a) skutków niewykonania zobowiązań wynikających z realizacji poddziałania, którego dotyczy składany wniosek tj.:

- Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych;

- Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska;

5) zostałem/-am poinformowany/-a, że: 

    a) obowiązek podania danych wynika z przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw oraz ewidencj i wniosków 

         o przyznanie płatności,

    b) pomoc przyznawana w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w ramach PROW 2014 – 2020, została 

         zatwierdzona przez Komisję Europejską i jest programem pomocowym, któremu nadano numer referencyjny SA.102168;

    c) pomoc przyznawana w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla 

         środowiska” w ramach PROW 2014 – 2020, została zatwierdzona przez Komisję Europejską i jest programem pomocowym, któremu nadano 

         numer referencyjny SA.62598 (2021/XA) 

6) nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

    publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) moje dane mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów 

    finansowych Unii;

2) informacja o przyznaniu mi pomocy z publicznych środków finansowych, w tym przyznana kwota pomocy finansowej w ramach poddziałania:

- Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych;

- Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, 

    będzie publikowana na stronie internetowej MRiRW (www.gov.pl/web/rolnictwo).

Przystępując do poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, zobowiązuję się do:

1) wykonania zalesienia gruntu zgodnie z wymogami planu zalesienia, a gdy jest to przewidziane w planie zalesienia wykonania również jego 

     ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami w przypadku ubiegania się o przyznanie wsparcia na zalesienie;

2)  wykonania zadrzewienia gruntu oraz wykonania jego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami lub osłonkami - w przypadku ubiegania się 

     o przyznanie wsparcia na zadrzewienie, 

3) przechowywania dowodów zakupu sadzonek przeznaczonych do wykonania zalesienia lub zadrzewienia oraz etykiety dostawcy zare jestrowanego 

     w rejestrze dostawców, o którym mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. z 2019, poz . 1097), w tym 

     dowody zakupu sadzonek mikoryzowanych zawierające adnotację sprzedawcy, że są to sadzonki mikoryzowane, do dnia wypłaty:

     a) wsparcia na zalesienie i/lub zadrzewienie – w przypadku ubiegania się o przyznanie wyłącznie wsparcia na zalesienie i/lub zadrzewienie;

     b) ostatniej premii pielęgnacyjnej – w przypadku ubiegania się o przyznanie premii pielęgnacyjnej;

4)  niezwłocznego informowania na piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

     a) o każdym fakcie, który ma wpływ na przyznanie, pobieranie lub wypłacanie wsparcia na zalesienie i/lub zadrzewienie ,

     b) o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego danych objętych wnioskiem o przyznanie wsparcia na zalesienie i/lub zadrzewienie, 

         powstałej w okresie trwania złożonych przeze mnie zobowiązań, a w szczególności jeżeli zmiana ta dotyczy: wykorzystania gruntów, wielkości 

         powierzchni, przeniesienia własności/współwłasności części albo wszystkich gruntów objętych wnioskiem na rzecz innego rolnika ; 

5) zapewnienia osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych wstępu na grunty objęte niniejszym wnioskiem, a także  do okazania 

    wszystkich dokumentów koniecznych do przeprowadzania kontroli.

Przystępując do poddziałania Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, 

zobowiązuję się do:

1) wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska;  

2)  przechowania dowodów zakupu:

2.1) sadzonek przeznaczonych do wykonania inwestycji:

       a) przebudowa składu gatunkowego drzewostanu tj.: wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie lub dolesianie luk,

       b) zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu,

       c) założenie remizy,

2.2) etykiety dostawcy zarejestrowanego w rejestrze dostawców, o którym mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale 

        rozmnożeniowym (Dz. U. z 2019, poz. 1097);

2.3)  materiałów użytych do zabezpieczenia drzewek, w przypadku wykonania zabiegów ochronnych przed zwierzyną;

- przez 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

3)  niezwłocznego informowania na piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

        a) o każdym fakcie, który ma wpływ na przyznanie, pobieranie lub wypłacanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów 

             leśnych i ich wartość dla środowiska,

        b) o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego danych objętych wnioskiem, powstałej w okresie trwania złożonych przeze mn ie 

             zobowiązań, a w szczególności jeżeli zmiana ta dotyczy: wielkości powierzchni, przeniesienia własności części albo wszystkich  gruntów 

             objętych wnioskiem na rzecz innego podmiotu; 

4) zapewnienia osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych wstępu na grunty objęte niniejszym wnioskiem, a także  do okazania 

    wszystkich dokumentów koniecznych do przeprowadzania kontroli.

XVII. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA



 

 
 

  

W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 

04.03.2021, str. 35), zwanego dalej "Rozporządzeniem", Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem danych” jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

     Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa.

2)  Z Administratorem  danych  można  kontaktować  się  poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali 

     Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa. 

3) Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania 

     danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na 

     adres korespondencyjny Administratora danych, wskazany w pkt 2. 

4) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. gdy jest to 

     niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj.  na 

     podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia będą przetwarzane przez Administratora danych w celu  realizacji 
     zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego  
     Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 
     2021 r., poz. 2137, z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy

37)
, tj. w celu przyznania:

- wsparcia na zalesienie;

- wsparcia na zadrzewienie;

- wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

6)  Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom kontrolnym, podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na  
      podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora 
      danych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom IT, wykonawcom kontroli na 
      miejscu, wykonawcom uczestniczącym w procesie aktualizacji baz danych systemu LPIS.
7)  Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań, o 
      których mowa w pkt 5. Okres przechowywania danych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 
      przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. 
      Ponadto, okres przechowywania danych zostanie przedłużony na okres potrzebny do prowadzenia archiwizacji.
8) Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 
      osobowych (dane nieobowiązkowe) będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 5 oraz przez okres realizacji celów, 
      o których mowa w sekcji XIX lub do czasu jej odwołania. 
9)  Przysługuje Pani/Panu  prawo  dostępu  do  Pani/Pana  danych  osobowych,  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
      ich  przetwarzania w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
10) W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. na 

      podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych objętych zgodą  

      oraz prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

      dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

11) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

      skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12) Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia we wniosku o przyznanie pomocy, wynika z 

      obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych po jednokrotnym 

      wezwaniu do usunięcia braków, będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

XVIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – dotyczy osób fizycznych w tym pełnomocnika oraz reprezentantów osób 

prawnych
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37)
Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

     zalesianie i tworzenie terenów zalesionych " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 585, z późn. zm.);

Wyrażam zgodę
1)

 na przetwarzanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 
Warszawa (adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa), jako administratora danych, moich danych osobowych podanych w zakresie 
szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów obowiązującego prawa, oznaczonych w formularzu wniosku o przyznanie pomocy, jako „dane 
nieobowiązkowe” w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu ze mną w sprawach dotyczących przyznawania wsparcia na zalesienie /zadrzewienie /
inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, z wykorzystaniem podanego przez mnie poniżej numer telefonu.

Wyrażam zgodę
1)

 na przetwarzanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 
Warszawa (adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa), jako administratora danych, moich danych osobowych podanych w zakresie 
szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów obowiązującego prawa, oznaczonych w formularzu wniosku o przyznanie pomocy, jako „dane 
nieobowiązkowe” w celu otrzymywania/kierowania do mnie treści informacyjnych lub promocyjnych o działaniach realizowanych przez Agencję, za 
pośrednictwem SMS/MMS na podany przeze mnie poniżej numer telefonu.

Podanie ww. danych jest dobrowolne a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy. Niepodanie tych 
danych uniemożliwi jedynie realizację celów wskazanych w treści powyższych zgód. Każdą ze zgód można wycofać w dowolnym momencie, poprzez 
przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny Administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na 
adres e-mail: iod@arimr.gov.pl. Wycofanie każdej ze zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.

XIX. ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

data wypełnienia wniosku (dzień - miesiąc - rok)

Numer telefonu (dane nieobowiązkowe)

.....................................................................................................................

czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika/osoby upoważnionej do reprezentacji 
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XX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ AGENCJĘ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 

DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE ZOSTANĄ PRZEKAZANE PRZEZ BENEFICJENTA

1)  Przyjmuję do wiadomości, iż ARiMR staje się Administratorem danych osobowych osób fizycznych otrzymanych ode mnie, które to dane 

      osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały przeze mnie pozyskane w celu obsługi wniosku o przyznanie pomocy. 

2) Oświadczam, że dane osobowe, o których mowa w pkt 1, przetwarzam zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi 

      i jestem uprawniony do ich przekazania ARiMR oraz uczyniłem zadość wszelkim obowiązkom związanym z ich przekazaniem, a w 

      szczególności zostały poinformowane osoby, których dane przekazuję, o fakcie i celu ich przekazania.

3) Oświadczam, iż wszystkie osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1, zostały poinformowane o treści klauzuli zawartej w sekcji XX wniosku.

4) Jednocześnie zobowiązuję się poinformować osoby, których dane osobowe będą przekazywane do ARiMR w celu przyznania wsparcia na 

      zalesienie/wsparcia na zadrzewienie/wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska o treści 

      klauzuli zawartej w sekcji XX wniosku.

XXI. OŚWIADCZENIE WOBEC ARiMR O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH

data wypełnienia wniosku (dzień - miesiąc - rok)

XXII. ADNOTACJE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Data wypełnienia wniosku i podpis wnioskodawcy 

.....................................................................................................................

czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika/osoby upoważnionej do reprezentacji data wypełnienia wniosku (dzień - miesiąc - rok)

.....................................................................................................................

czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika/osoby upoważnionej do reprezentacji 

Zgodnie z treścią z art. 14 Rozporządzenia, w odniesieniu do danych osób fizycznych, które zostały przekazane przez Beneficjenta 

w dokumentach aplikacyjnych w celu obsługi wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie/wsparcia na zadrzewienie/wsparcia na inwestycje 

zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator danych) pozyskanych w związku z  realizacją  zadań, o których mowa 

      w pkt. 3 poniżej, jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 

      Warszawa. Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny 

      Centrali Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

2) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących 

     przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 

    iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych, wskazany w pkt 1.

3) Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora danych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzen ia w 

      celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

      Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

      2014-2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2137, z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy, tj. w celu przyznania wsparcia na zalesienie/

      wsparcia na zadrzewienie/wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

4) Administrator danych będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.

5)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)  organy kontrolne,

b)  podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

c) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora danych w związku z wykonywaniem powierzonego im 

           zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy IT, wykonawcy kontroli na miejscu, wykonawcy uczestniczący w procesie 

           aktualizacji baz danych systemu LPIS.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Okres przechowywania 

      danych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do 

      dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych 

     zostanie przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  ich 

      przetwarzania.

8) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

      skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9)   Pani/Pana dane Administrator danych uzyskał od Beneficjenta. 
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