Elektronicznie
podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2013.12.30
14:51:17 +01'00'

DZIENNIK USTAW

v.p
l

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r.
Poz. 1670

Rozporządzenie

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1)

.go

z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy
oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się,
co następuje:

w.
rcl

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez
katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 658, z późn. zm.2)) w § 12a ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Jeżeli przyznanie pomocy finansowej wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, w ramach limitu środków
określonego w ust. 1, nie jest możliwe do dnia 31 grudnia 2014 r., informuje się tego wnioskodawcę, w formie
pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej, podając jej przyczyny.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

1)

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 99, poz. 832, z 2010 r. Nr 129, poz. 870, z 2011 r.
Nr 268, poz. 1587 oraz z 2013 r. poz. 521.

