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WBO.6164.117.2019

Starosta Żarski przesyła Pismo Prezesa Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych Pana
Władysława Pędziwiatra w sprawie uruchomionego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
wsi nowego działania o nazwie "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność
ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" w celu poinformowania właścicieli
prywatnych o możliwości skorzystania ze środków unijnych w ramach powyższego działania.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie wszystkich
właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o możliwości składania
wniosków
przedmiotowej sprawie do Powiatowych Ośrodków Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w nie przekraczającym terminie do dnia 12 czerwca 2019 roku.
Informacje na temat poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność
ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" można otrzymać w biurach powiatowych
i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na
stronach internetowych www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl.

Powiadomienia prosimy dokonać poprzez wywieszenie niniejszego pisma oraz kserokopii
pisma Prezesa Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych Pana Władysława Pędziwiatra na
tablicy ogłoszeń lub w każdy inny zwyczajowo przyjęty w gminie sposób.
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Związek Zrzeszeń Leśnych
Stary, ul. O""i Ldnej 3B, pok.2 ; 05-090 Raszyn
Numer KRS: 0000387046;Rtgon: 143149441
Tt': 513871 458
Mail: pzzLpoczła@gmail.com
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w związku ze sprawowanym przez Starostów ustawowym nadzorem nad gospodarką
w lasach prywatnych, zwracam

się

uprzejmą prośbą

do Pana z

o przekazanie informacji o

nowym działaniu do zrzeszonych w ZPP samorządów. Bardzo zależy nam na jak naj szerszym
dotarciu do
środków

właścicieli

informacją

o

mo:tliwości

skorzystania ze

unijnych w ramach powy:l:szego działania. Z całą pewnością przedmiotowe środki

przyczynią się

do wzrostu zainteresowania poprawianiem jakości gospodarki

prywatnych oraz
wsparcia

lasów prywatnych, z

stanowić będą podstawę

leśnictwa

starań,

dla naszych dalszych

leśnej

w lasach

celem wzrostu

prywatnego, w kolejnej perspektywie finansowej 2001-2007, o których

poparcie również bardzo prosimy.
Informacje o

działaniu dostępne są na

stronie ARiMR, pod linkiem:

https:/Iwww.arirnr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arirnr/artykuly/pomoc-na-inwestycjezwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-Iesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska.html
Nabór wniosków o dofmansowania będzie prowadzony w terminie od 2 maja
do 12 czerwca br. Przewodnik po działaniu oraz bieżące informacje zamieszczane są na
stronie Polskiego

Związku Zrzeszeń Leśnych

dotarciu do jak najszerszego grona
nich

informacją.

Z uwagi na

www.pzzl.pl.
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