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W latach 1945–2001 zalesiono w Polsce 1346 tys. ha gruntów rolnych i
nieu¿ytków, tj. œrednio 23,6 tys. ha rocznie. Lesistoœæ kraju w tym czasie
wzros³a z 20,8 do 28,4%, ale nadal jest znacznie ni¿sza ni¿ w wiêkszoœci
s¹siednich krajów. Badania wskazuj¹, ¿e ze wzglêdu na strukturê u¿ytkowania
ziemi i ukszta³towanie œrodowiska optymalna lesistoœæ Polski powinna
wynosiæ 33–34%.
Narzêdziem racjonalizacji poziomu i struktury przestrzennej zalesieñ jest
krajowy program zwiêkszania lesistoœci (KPZL) przyjêty do realizacji przez
Radê Ministrów w dniu 23 czerwca 1995 r. Ustawa z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o
lasach (jednolity tekst Dz.U. Nr 56 poz. 679, z 2002 r.) w art. 14 ust. 2a stanowi,
¿e „wielkoœæ zalesieñ, ich rozmieszczenie oraz sposób realizacji okreœla
krajowy program zwiêkszania lesistoœci, opracowany przez ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska, zatwierdzony przez Radê Ministrów”.
G³ównym celem znowelizowanego w 2002 r. KPZL jest stworzenie
warunków zwiêkszenia lesistoœci do 30% w 2020 r. i 33% w 2050 r., zapewnienie racjonalnego przestrzenno-czasowego rozmieszczenia zalesieñ, a tak¿e
skategoryzowanie gmin pod wzglêdem preferencji zalesieniowych. W
programie tym przewidziano zalesienie w latach 2001–2020 ³¹cznie 680 tys. ha.
Wielkoœæ zalesieñ w poszczególnych województwach przedstawia poni¿sze
zestawienie.
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Krajowy program zwiêkszania lesistoœci
– zadania, preferencje zalesieniowe gmin
i system finansowania
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Na podstawie dotychczasowych doœwiadczeñ w realizacji KPZL oraz oceny mo¿liwoœci finansowania zalesieñ i transferu gruntów z u¿ytkowania rolniczego do leœnego, a tak¿e uwzglêdniaj¹c
przewidywane wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej, przyjêto, ¿e w kolejnych okresach bêdzie
mo¿liwe zalesienie nastêpuj¹cych obszarów:

Preferencje zalesieniowe gmin okreœlono na podstawie 12 kryteriów (przewa¿aj¹ kryteria
œrodowiskowe, charakteryzuj¹ce funkcje hydrologiczne, geomorfologiczne i sozologiczne).
Preferencje te ustalono dla wszystkich gmin w kraju za pomoc¹ metody „sumy wartoœci wzglêdnych”. Suma ta wynosi od 2,32 pkt. dla gminy o najmniejszych preferencjach zalesieniowych do
61,81 pkt. dla gminy o najwiêkszych preferencjach. Spoœród wszystkich gmin (i miast dysponuj¹cych gruntami do zalesieñ) wyodrêbniono jednostki administracyjne o szczególnie wysokich (ponad
20,0 punktów) i wysokich (15,0 20,0 punktów) preferencjach zalesieniowych. W kraju jest ³¹cznie
944 gmin i miast (32,3% ogólnej liczby jednostek ocenianych) o szczególnie wysokich i wysokich
preferencjach zalesieniowych. Najwiêkszy udzia³ gmin o du¿ych preferencjach zalesieniowych
(>15,0 pkt.) jest w dziewiêciu województwach: lubelskim, ³ódzkim, kujawsko-pomorskim, ma³opolskim, mazowieckim, podlaskim, œwiêtokrzyskim, warmiñsko-mazurskim i wielkopolskim.
Wykaz tych gmin, zamieszczony w opracowaniu Instytutu Badawczego Leœnictwa z 2002 r. pt.
„Modyfikacja krajowego programu zwiêkszania lesistoœci – etap III”, jest wykorzystywany w
praktyce przy przydzielaniu œrodków finansowych na zalesienia dla poszczególnych gmin.
*
Zalesienia gruntów rolnych w Polsce wykonywane s¹ na podstawie dwu ustaw: 1) ustawy z dnia
28 wrzeœnia 1991 r. o lasach i 2) ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych
do zalesienia (Dz.U. Nr 73 poz. 764 z 2001 r.), znowelizowanej w 2003 r. (Dz. U. Nr 46 poz. 393 z
2003 r.). Wymienione ustawy i dwa rozporz¹dzenia reguluj¹ zagadnienia techniczne i finansowe
zwi¹zane z pracami zalesieniowymi. Z punktu widzenia finansowania zalesieñ na gruntach
prywatnych znacznie korzystniejsze s¹ rozwi¹zania zawarte w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r.,
g³ównie ze wzglêdu na wprowadzenie ekwiwalentu za wy³¹czenie gruntu z uprawy rolnej i
prowadzenie uprawy leœnej.
Zgodnie z zapisami ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w³aœciciel zalesionego
gruntu mo¿e z tego tytu³u otrzymaæ miesiêczny ekwiwalent w wysokoœci: 150 z³ na 1 hektar gruntu
przy zalesieniu do 10 ha, 50 z³/ha przy zalesieniu 10,1–20,0 ha, 25 z³/ha przy zalesieniu 20,1–30,0 ha.
W przypadku likwidacji gospodarstwa wielkoœæ ekwiwalentu podwy¿szana jest o 50%. Ekwiwalent
ma byæ wyp³acany przez okres 20 lat lub do czasu nabycia prawa do renty lub emerytury.
Obecnie prywatny w³aœciciel zalesiaj¹cy grunt rolny mo¿e uzyskaæ sfinansowanie ze œrodków
publicznych kosztów zakupu sadzonek i sporz¹dzenia planu zalesieñ, co wynosi œrednio oko³o 1500
z³/ha i stanowi oko³o 35% ³¹cznych nak³adów na zalesienie. Pozosta³e koszty zwi¹zane z przygotowaniem gleby, sadzeniem, pielêgnowaniem i ochron¹ za³o¿onych upraw leœnych stanowi¹ wk³ad
w³aœciciela.
Œrodki publiczne przeznaczone na finansowanie zalesieñ pochodz¹ g³ównie z bud¿etu pañstwa i
z funduszy pozabud¿etowych. Dysponentem œrodków bud¿etowych jest minister finansów oraz
upowa¿nieni odpowiednimi ustawami inni ministrowie i wojewodowie.

Syntetyczny wskaŸnik
potrzeb i preferencji zalesieniowych gmin
2–10
10,1–15
15,1–21
21,1–30
30,1–62

Potrzeby i preferencje zalesieniowe gmin wg wariantu œrodowiskowego (III)
Okreœlone w ustawie bud¿etowej œrodki na zalesienia na gruntach skarbu pañstwa kierowane s¹, za
poœrednictwem ministra œrodowiska, do dyrektora generalnego Lasów Pañstwowych, który je
rozdziela na podleg³e jednostki organizacyjne, wykonuj¹ce prace zalesieniowe na gruntach przekazywanych na ten cel przez Agencjê W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa (AWRSP).
Zapisane w ustawie bud¿etowej œrodki na zalesienia gruntów prywatnych kierowane s¹ dwiema
drogami: przez wojewodów do starostów z przeznaczeniem na zakup sadzonek, które w³aœciciele
otrzymuj¹ bezp³atnie, oraz za poœrednictwem ministra rolnictwa i rozwoju wsi do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która na podstawie wniosków sk³adanych
przez starostów przekazuje œrodki na rachunek bud¿etu w³aœciwego powiatu, a st¹d w³aœciciele
zalesionych gruntów otrzymuj¹ ekwiwalent za wy³¹czenie gruntu z produkcji rolnej.
Œrodki pozabud¿etowe na zalesianie gruntów prywatnych (g³ówne Ÿród³a wspierania tych
zalesieñ) pochodz¹ z dwu Ÿróde³: z funduszu leœnego, gromadzonego na osobnym rachunku w
Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych, którego dysponentem jest dyrektor generalny LP, i

Schemat systemu finansowania KPZL
(przep³yw informacji i œrodków finansowych na zalesianie gruntów)
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Legenda:
Œrodki bud¿etu pañstwa przeznaczone na zalesianie gruntów:
– skarbu pañstwa (
),
– prywatnych:
wojewodowie (sadzonki
),
ARiMR (ekwiwalent
),
Œrodki pozabud¿etowe przeznaczone na zalesianie gruntów prywatnych:
– fundusz leœny (sadzonki
),
– WFOŒiGW (plany zalesieñ i sadzonki
),
Uzgodnienia dotycz¹ce:
– przeznaczania gruntów skarbu pañstwa do zalesiania (
),
– zalesiania gruntów prywatnych w ramach rozwoju regionalnego (
)

wyp³acane s¹ za poœrednictwem nadleœniczych i starostów oraz z wojewódzkich funduszy ochrony
œrodowiska i gospodarki wodnej (WFOŒiGW), które rozdziela starosta. Œrodki z obu wymienionych
Ÿróde³ przeznaczone s¹ na sfinansowanie kosztów sadzonek udostêpnianych bezp³atnie prywatnym
w³aœcicielom gruntów, przy czym z WFOŒiGW pokrywane s¹ równie¿ koszty sporz¹dzenia planu
zalesieñ.
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