Zwrot i zmniejszenie pomocy
Beneficjent zwraca wsparcie na zalesienie otrzymane w ramach działania Inwestycje w rozwój
obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, jeżeli:
a) w wyniku oceny udatności uprawy leśnej zostało stwierdzone, że uprawa jest nieudatna;
b) wykonane zalesienie zostało zlikwidowane, przy czym wsparcie na zalesienie nie podlega
zwrotowi, jeżeli nastąpiło po upływie 5 lat od dnia wypłaty wsparcia na zalesienie;
c) przeniósł własność zalesionych gruntów na rzecz innego podmiotu w wyniku umowy sprzedaży lub
innej umowy, a podmiot, który nabył własność tych gruntów nie utrzymał zalesienia wykonanego
na tych gruntach do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty tego wsparcia.
W przypadku, o którym mowa w punkcie a, beneficjent zwraca jedynie część wsparcia na zalesienie,
wypłaconego do tej części gruntu na którym uprawa leśna była nieudatna.
W przypadku, o którym mowa w punkcie b, beneficjent zwraca jedynie część wsparcia na zalesienie,
które wypłacono do tej części gruntu, na którym zalesienie zostało zlikwidowane.
W przypadku, o którym mowa w punkcie c, beneficjent zwraca jedynie część wsparcia na zalesienie,
które wypłacono do tej części gruntów, których własność została przeniesiona na rzecz innego
podmiotu w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, a podmiot, który nabył własność tych
gruntów nie utrzymał zalesienia wykonanego na tych gruntach do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia
wypłaty tego wsparcia.
Beneficjent zwraca wsparcie na zalesienie w części przeznaczonej na ogrodzenie gruntu, na którym
zostało wykonane zalesienie, lub gruntu z sukcesją naturalną, jeżeli nie utrzymał ogrodzenia tego
gruntu do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty tego wsparcia lub siatka użyta do grodzenia
nie była siatką metalową o wysokości 2 metrów.
Beneficjent zwraca wsparcie na zalesienie w części przeznaczonej na zabezpieczenie drzewek 3
palikami, jeżeli takie zabezpieczenie nie zostało utrzymane do terminu wskazanego w planie
zalesienia.
Jeżeli zostanie stwierdzone, że rolnik nie wykonuje zabiegów pielęgnacyjnych lub ochronnych zgodnie
z wymogami planu zalesienia, premia pielęgnacyjna przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę
stanowiącą iloczyn:
1) iloczynu:
a) współczynnika dotkliwości danej niezgodności i
b) współczynnika trwałości danej niezgodności
-określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia zalesieniowego oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn:
a) wysokości tej premii, jaka przysługiwałaby rolnikowi, gdyby wykonywał te zabiegi zgodnie
z wymogami planu zalesienia, oraz

b) procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do
powierzchni obszaru, na którym rolnik powinien wykonać te zabiegi zgodnie z wymogami planu
zalesienia.

Rodzaj niezgodności

1. Niewykaszanie roślinności zagłuszającej
sadzonki jednoroczne
2. Niewykaszanie roślinności zagłuszającej
sadzonki co najmniej dwuletnie
3. Niewykonanie
określonych
w
planie
zalesienia cięć pielęgnacyjnych lub czyszczeń
lub przerzedzania przegęszczonych partii
samosiewów

Współczynnik trwałości
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Powyższego przepisu nie stosuje się do tej części premii pielęgnacyjnej, która przysługuje z tytułu
zabezpieczenia drzewek repelentami.
Jeżeli rolnik nie prowadzi rejestru zabiegów pielęgnacyjnych lub ochronnych stanowiący część planu
zalesienia, premia pielęgnacyjna przysługuje w wysokości zmniejszonej o 5%.
Jeżeli rolnik:
 nie zabezpieczył drzewek repelentami na gruntach, na których, zgodnie z planem zalesienia, jest
wymagane takie zabezpieczenie lub
 nie posiada dowodów zakupu repelentów w ilości wystarczającej do zabezpieczenia drzewek
repelentami na gruntach, na których, zgodnie z planem zalesienia, jest wymagane takie
zabezpieczenie premia pielęgnacyjna przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę, jaka
przysługiwałaby rolnikowi, gdyby wykonał takie zabezpieczenie na tej części gruntów, na której nie
wykonał tego zabezpieczenia albo gdyby posiadał dowody zakupu repelentów, w odniesieniu do
tej części gruntu do której nie posiadał tych dowodów.
Jeżeli wystąpiła powtarzalność w odniesieniu do niezgodności, dotyczącej braku zabiegów
pielęgnacyjnych lub ochronnych, premia pielęgnacyjna jest zmniejszona dodatkowo o kwotę
stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby ta niezgodność nie wystąpiła, oraz liczby
lat, w których wcześniej stwierdzono podobną niezgodność. Wielkość zmniejszenia nie może być
większa niż 100% kwoty, którą rolnik otrzymałby gdyby ta niezgodność nie wystąpiła.

