
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 czerwca 2021 r. 

Poz. 1039 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I  ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 7 czerwca 2021 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 Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904) 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 i 995, z 2020 r. poz. 246 

oraz z 2021 r. poz. 856) w § 14: 

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Zgłoszenia zmian we wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie określonym do dokony-

wania zgłoszeń zmian we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach 

w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.”; 

2) uchyla się ust. 6. 

§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej 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 15 marca 2021 r., 

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały 

wznowione po dniu 14 marca 2021 r. 

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

§ 3. Do przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów za- 

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

wszczętymi po dniu 14 marca 2021 r. i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się 

przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Bartosik 

                                                           
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 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942). 




