
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2020 

Starosty Tatrzańskiego 

z dnia 05 lutego 2020r. 
 

Regulamin 

dofinansowania ze środków budżetu Powiatu Tatrzańskiego zakupu sadzonek 

w ramach przebudowy drzewostanu w lasach nie stanowiących własności Skarbu 

Państwa w roku 2020 
§1 

1. Regulamin określa zasady dofinansowania zakupu sadzonek w ramach przebudowy 

drzewostanu – ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej – w lasach na terenie 

powiatu tatrzańskiego należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. 
 

§2 

1. Dofinansowanie polega na zakupie przez Powiat Tatrzański sadzonek drzew i przekazaniu ich 

mieszkańcom powiatu tatrzańskiego. Mieszkańcy każdej z gmin powiatu tatrzańskiego 

otrzymają sadzonki za kwotę równą 1/5 zaplanowanej na dany rok kwoty dofinansowania 

przedmiotowego zadania. 

2. Jeżeli mieszkańcy danej gminy nie wykorzystają całej kwoty dofinansowania, kwota 

ta przechodzi w danym roku na rzecz mieszkańców pozostałych gmin w proporcjonalnej ilości.  

3. Do korzystania z dofinansowania uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne i wspólnoty 

gruntowe (posiadacze terenów leśnych nie będących własnością Skarbu Państwa) posiadające 

lasy położone na terenie powiatu tatrzańskiego. 

4. Każdy posiadacz terenów leśnych może złożyć jeden wniosek w ciągu roku z prośbą 

o przekazanie od 50 do 200 sadzonek (załącznik nr 1 niniejszego regulaminu). 

5. Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2020r w Starostwie Powiatowym w Zakopanem 

w Wydziale Ochrony Środowiska lub u osób odpowiedzialnych za przekazanie sadzonek na 

terenie danej gminy: 

- Gmina Miasto Zakopane: Marcin Zubek – Radny Powiatu Tatrzańskiego 

- Gmina Biały Dunajec: Tomasz Dzierżęga – Radny Powiatu Tatrzańskiego 

- Gmina Kościelisko: Marta Nędza-Kubiniec – Radna Powiatu Tatrzańskiego 

- Gmina Poronin: Andrzej Gut Kantek – Radny Powiatu Tatrzańskiego 

- Gmina Bukowina Tatrzańska: Maria Kuchta – Radna Powiatu Tatrzańskiego 
 

§3 

O dofinansowaniu zadania będzie decydowała kolejność wpływu wniosków oraz wysokość 

posiadanych przez Powiat środków finansowych w danym roku budżetowym, przeznaczonych na 

przedmiotowe zadanie. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.  

§4 

W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski złożone w roku 2019, a nie zrealizowane 

z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowe zadanie. 

§5 

Niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych budżetu Powiatu Tatrzańskiego 

wnioski z danego roku będą dofinansowane jako pierwsze w roku następnym. 
 

§6 

Powiat Tatrzański w trakcie realizacji zadania przez Wnioskodawcę oraz osoby trzecie zastrzega 

sobie prawo kontroli wykonania nasadzeń na wskazanej działce ewidencyjnej. 
 

§7 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 


