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W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie realizacji programu 

„Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i odpowiedzi z 6 marca 2014 r. udzielonej 

Rzecznikowi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [znak pisma: PB-wl-74-2-2/14 

(zw-778)] uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

Dnia 4 września 2015 roku Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie 

generalne do Ministra Środowiska (kopia pisma w załączeniu) z prośbą o poinformowanie, 

na jakim obecnie etapie znajduje się proces tworzenia planów ochrony i planów zadań 

ochronnych na obszarach Natura 2000 w kontekście realizacji nowego Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na gruncie nowego PROW aktualny pozostaje § 4 

ust. 2 pkt 4 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” objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r., poz. 153), 

zgodnie z którym uzyskanie pomocy na zalesienie jest możliwe pod warunkiem, że 

planowane zalesienie gruntu położonego na obszarze Natura 2000 nie jest sprzeczne 
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z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów. Ze skarg, które 

wpływały do Rzecznika wynika, że w sytuacji, gdy nie istniał plan ochrony dla danego 

obszaru, wnioskodawcy nie mogli się ubiegać o uzyskanie dofinansowania na 

zalesienie.   

Pragnę uprzejmie przypomnieć, że w odpowiedzi na pismo Rzecznika z 7 lutego 

2014 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi [znak pisma: PB-wl-74-2-2/14(zw-778)] 

stwierdził, że wskazane wyżej przepisy rozporządzenia są zgodne z prawem unijnym  

i konieczne jest ich utrzymanie w ramach PROW na lata 2014-2020. Zwracam jednak 

uwagę, że Minister Środowiska w odpowiedzi z 30 września 2015 roku (kopia pisma w 

załączeniu) skierowanej do Rzecznika wyraził pogląd, że zasadna byłaby taka 

modyfikacja wskazanego wyżej rozporządzenia, która wprowadziłaby możliwość 

wydania przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska opinii o braku 

sprzeczności zalesienia z celami ochrony danego obszaru, w przypadku braku 

ustanowionych planów ochrony bądź planów zadań ochronnych. 

Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 13 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), 

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o ponowne rozważenie opisanych wyżej 

problemów i przedstawienie w tym zakresie swojego stanowiska. 
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