
       

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 maja 2019 r. 

Poz. 995 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 23 maja 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie 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 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 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 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warun-

ków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesio-

nych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 585) w załączniku nr 4 do roz-

porządzenia w tabeli w lp. 1 „Wsparcie na zalesienie” lit. A–F otrzymują brzmienie: 

A Zalesianie w warunkach korzystnych
1)

 

zł/ha 

10 921 11 920 

B Zalesianie na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° 11 910 12 707 

C Zalesianie na gruntach erozyjnych 8 354 9 117 

D Zalesianie na gruntach erozyjnych o nachyleniu terenu powyżej 12° 9 518 10 164 

E 
Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi 

w warunkach korzystnych 
11 556 8 307 

F 
Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi 

na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° 
12 308 8 943 

§ 2. Do przyznawania wsparcia na zalesienie w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów za-

lesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami: 

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, które zostały wznowione od 

dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

– stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Romańczuk 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 1250). 
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