
Lepsza sosna niż łan owsa

    Niemal co  trzeci hektar użytków  rolnych w Polsce niewarty  jest 
uprawy.  To  grunty  V  i VI  klasy,  piaszczystobielicowe,  często 
podmokłe,  które  wymagają  dużego  nakładu  pracy  i nawożenia, 
a plonują licho.

    Na  dobrą  sprawę  należałoby  je  wyłączyć w rolniczej  produkcji. 
Jeśli  leżą  ugorem    a często  tak  bywa   właściciel  zwolniony  jest 
w płacenia  podatku  rolnego. W  większości  są  jednak  uprawiane, 
bo  co  ma  robić  gospodarz,  który  ma  głównie  tylko  taką  ziemię. 
Przecież  porzucić  jej  nie  może,  musi  jakoś  żyć,  a o  pracę  poza 
gospodarstwem coraz trudniej.

    Dla posiadaczy tych marnych gruntów otwierają się ostatnio pewne szanse. Stwarza je przyjęta 
przez Sejm 10 kwietnia br. ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

    Najkrócej mówiąc  właściciel tych gruntów zamiast siać na nich żyto, owies czy grykę, może 
uprawiać  na  nich  las  i mieć  w tego  korzyść.  W  pewnych  przypadkach  może  zlikwidować 
gospodarstwo, zmienić zawód rolnika na leśnika i żyć nawet lepiej niż poprzednio.

    Otóż  wymieniona  ustawa  przewiduje,  że  za  każdy  zalesiony  hektar  gruntów  V  i VI  klasy 
i opiekę  nad młodym drzewostanem otrzyma  ekwiwalent  w wysokości  150  złotych miesięcznie. 
Jeśli zalesi 10 hektarów, otrzyma 1500 zł netto, za co skromnie może utrzymać się w rodziną. A 
jeśli przy  tym w ogóle  zlikwiduje  gospodarstwo,  zostawiając sobie  jedynie  zagrodę  i działkę  nie 
większą  niż  0,8  hektara,  wówczas  dostanie  ekwiwalent  wyższy  o  50  procent,  czyli  w naszym 
przypadku 2250 zł. To już rzeczywiście zapewnia nienajgorszą egzystencję rodzinie właściciela.

    Taki  ekwiwalent  właściciel  może  otrzymywać  do  momentu  nabycia  prawa  do  emerytury  lub 
renty, nie dłużej jednak niż przez 20 lat.

    Koszty  sporządzenia  planu  zalesienia  oraz  sadzonek  ponosi  najbliższe  nadleśnictwo  (a 
właściwie  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej,  który  refunduje 
nadleśnictwu poniesione koszta).

    Obowiązkiem  właściciela  gruntu  jest  troska  o  to,  by  las  rósł  i znajdował  się  we  właściwej 
kondycji.

    Rolnik  pozostaje  właścicielem  zalesionego  areału,  może  go  sprzedać,  przekazać 
spadkobiercom,  samorządowi  czy  po  prostu  państwu.  Jednym  słowem    fakt  zalesienia  nie 
narusza prawa własności, jedynie ogranicza możliwość zmiany sposobu użytkowania.

    Ustawa  oprócz  zwiększenia  lesistości  kraju  ma  również  inny  ważny  cel.  Ma  przyspieszyć 
restrukturyzację  rolnictwa,  zachęcać  właścicieli  drobnych  gospodarstw  do  rezygnacji  w uprawy 
roli i likwidacji gospodarstw.

    Ten cel zawarty jest w artykule 7 ustawy, który ogranicza zalesiany obszar do 30 hektarów. A 
jednocześnie  różnicuje  wysokość  ekwiwalentu  w zależności  od  ilości  hektarów.  I  tak  po  150  zł 
miesięcznie  za  hektar  otrzymuje  rolnik,  który  zalesi  od  0,4  do  10  hektarów.  Jeśli  wyłącza 
w produkcji rolnej większy areał, to za każdy hektar powyżej 10 ha  przy obszarze zalesień do 20 
ha  otrzyma już tylko po 50 zł. Natomiast za każdy hektar powyżej 20 ha (nie więcej jednak niż 
30 ha) dostanie po 25 złotych. 

Rolnik na leśnym etacie



    Widać w tych  rozwiązań wyraźnie,  że zachęta dotyczy drobnych  rolników,  tylko posiadaczom 
areału nie większego niż 10 hektarów gruntów V i VI klasy cała operacja może się opłacić.

    Ekwiwalent  w wysokości  150  zł  miesięcznie  za  hektar  lichej  ziemi,  to  w skali  rocznej  1800 
złotych. I to na czysto. Tyle nie wyciągnie rolnik nawet przy starannej uprawie. Hektar bielicówki 
zasiany żytem czy owsem nie wyda więcej jak 2025 kwintali ziarna. Ze sprzedaży takiego plonu 
można  uzyskać  co  najwyżej  1200  zł.  A  ile  kosztuje  ziarno,  nawóz,  orka,  zbiór?  Tak  więc  dla 
rolnika dobrze pielęgnowana sosna jest bardziej opłacalna niż żyto czy owies.

    Istnieją nawet obawy, że  jest  to ekwiwalent zbyt wysoki  i zbyt wielu rolników przerzuci się na 
uprawę  lasu.  Wydaje  się  jednak,  że  w praktyce  nie  grozi  nam  za  ileś  lat  pokrycie  kraju 
przepastnymi borami. Po pierwsze  dlatego, że te preferencje dotyczą małych gospodarstw. Po 
drugie    rzadko  się  zdarza,  aby  rolnik  miał  wyłącznie  piaski,  grunty  podmokłe  i górzyste. 
Przeważnie  ma  różne  kawałki  w różnych  miejscach.  Pod  leśne  uprawy  będzie  więc  mógł 
przeznaczyć tylko grunty najgorsze, a otrzymany za to ekwiwalent nie uszczupli, a nawet poprawi 
jego dotychczasowe przychody. 

Zyskają nie tylko rolnicy

    Podczas dwóch  lat debat w Sejmie nad  tą ustawą zgłaszano wątpliwości, czy stać nas na  tę 
ustawę i czy Lasy Państwowe będą w stanie wyprodukować tak wielką ilość sadzonek drzew.

    Obawy zasadne. Zwłaszcza, że pierwotny projekt zgłoszony przez posłów PSL nie przewidywał 
żadnych  ograniczeń  ani  nie  był  poparty  dokładnymi  wyliczeniami  skutków  finansowych  dla 
budżetu  państwa.  Projekt  ludowców  przewidywał  m.in.,  że  rolnik,  który  zalesi  co  najmniej  4 
hektary,  staje  się  automatycznie  etatowym  pracownikiem  Lasów  Państwowych.  Zakładano,  że 
rocznie  zalesiano  by  ok.  50  tys.  ha,  a cały  proces  trwałby  10  lat.  Finansowanie  całej  operacji 
opierano na funduszach restrukturyzacyjnych w Unii Europejskiej.

    Po prawie dwuletnich pracach w Sejmie i aktywnym włączeniu się w te prace rządu uchwalona 
ustawa  jest może  skromniejsza,  ale  bardziej  realna  i bezpieczna  dla  budżetu  państwa. Główny 
bezpiecznik  polega  na  tym,  że  skala  zalesień  w danym  roku  zależy  zarówno  od  możliwości 
budżetu,  jak  i Lasów Państwowych.  Zgodę wydaje  starosta w ramach przyznanego  limitu.  Jeśli 
ten limit zostanie wyczerpany w danym roku, wnioski przesuwane są na rok następny.

    Uzależniono  również  wypłatę  ekwiwalentu  od  stanu  i kondycji  założonych  upraw  leśnych. 
Kontroli  i oceny  dokonywać  będą  nadleśniczowie    po  raz  pierwszy  po  dwóch  latach  od 
zalesienia, następnych co trzy lata.

    Wypłaty  ekwiwalentu  realizowane  będą  przez  Agencję  Restrukturyzacji  i Modernizacji 
Rolnictwa.

    Oczywiście,  tempo zalesień będzie większe,  jeśli uda się uzyskać  na co  liczymy  wsparcie 
finansowe  w funduszy  unijnych.  Ale  i bez  nich  ustawa  będzie  realizowana,  poczynając  od 
początku przyszłego roku. Wprawdzie jej wejście w życie zależy jeszcze od podpisu prezydenta, 
ale nic nie wskazuje, aby miał do niej zastrzeżenia.

    Ustawa  o  przeznaczeniu  gruntów  rolnych  do  zalesienia  jest  jednym  w ważniejszych  aktów 
prawnych dotyczących wsi. Nie tylko zresztą rolnictwa.

    Poza  tym, że może skutecznie stymulować proces restrukturyzacji polskiego rolnictwa, może 
także  przyczynić  się  do  ograniczenia  bezrobocia  na  wsi  (tego  jawnego  i tego  ukrytego)  oraz 
zapewnić właścicielom marnej ziemi źródła dochodu we własnym gospodarstwie.

    A zysk ogólny to szansa zwiększenia powierzchni lasów w Polsce. Dziś lasy rosną na ok. 29% 
powierzchni kraju, a docelowo powinny zajmować 33%. Ustawa powinna ułatwić osiągnięcie tego 
strategicznego  celu.  Już  choćby  w tego  ekologicznego  powodu  Unia  Europejska  powinna



wesprzeć finansowo wysiłki Polaków. 
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