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77 propikonazol 30 wrzeÊnia 2004 r. 31 stycznia 2007 r. 

78 propineb 30 wrzeÊnia 2004 r. 31 listopada 2006 r. 

79 propoksykarbazon 30 wrzeÊnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r.

80 propyzamid 30 wrzeÊnia 2004 r. 31 listopada 2006 r. 

81 prosulfuron 30 wrzeÊnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r.

82 Pseudomonas chlororaphis 30 wrzeÊnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r.

83 siltiofam 30 wrzeÊnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r.

84 spiroksamina 30 wrzeÊnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r.

85 sulfosulfuron 30 wrzeÊnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r.

86 tiabendazol 30 wrzeÊnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r.

87 tiachlopryd 31 grudnia 2004 r. 30 czerwca 2005 r.

88 tifensulfuron metylowy 30 wrzeÊnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r.

89 tiuram 30 wrzeÊnia 2004 r. 31 stycznia 2007 r. 

90 triasulfuron 30 wrzeÊnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r.

91 trifloksystrobina 30 wrzeÊnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r.

92 ziram 30 wrzeÊnia 2004 r. 31 stycznia 2007 r. 

93 zoksamid 30 wrzeÊnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r.

1) Je˝eli Êrodek ochrony roÊlin zawiera co najmniej dwie substancje aktywne, dla których terminy przedstawienia wyników
badaƒ, w tym równie˝ wyników badaƒ skutecznoÊci dzia∏ania Êrodka ochrony roÊlin, informacji, danych, ocen dotyczà-
cych Êrodka ochrony roÊlin oraz karty charakterystyki Êrodka ochrony roÊlin sà ró˝ne, termin ten ustala si´, bioràc pod
uwag´ termin póêniejszy dla substancji aktywnej zawartej w Êrodku ochrony roÊlin.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 2 grudnia 2004 r. 

w sprawie trybu sk∏adania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego 

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” w zakresie dzia∏ania „Rozwój i ulepszanie infrastruktury 
technicznej zwiàzanej z rolnictwem”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Ubiegajàcy si´ o dofinansowanie projektu
w zakresie dzia∏ania „Rozwój i ulepszanie infrastruktu-

ry technicznej zwiàzanej z rolnictwem”, zwany dalej
„wnioskodawcà”, sk∏ada wniosek o dofinansowanie
realizacji projektu, zwany dalej „wnioskiem”, do insty-
tucji wdra˝ajàcej.

2. Wniosek jest sk∏adany w formie papierowej.

3. Wnioskodawca mo˝e z∏o˝yç wniosek w formie
elektronicznej i papierowej pod warunkiem, ˝e:

1) forma elektroniczna wniosku jest zapisem treÊci
wniosku na elektronicznym noÊniku informacji,
sporzàdzonym przy u˝yciu aktualnego programu

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134,
poz. 1433).



komputerowego udost´pnionego przez instytucj´
p∏atniczà;

2) forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu
elektronicznego treÊci wniosku, o którym mowa
w pkt 1, podpisanym przez wnioskodawc´.

§ 2. Wnioskodawca b´dàcy osobà fizycznà do∏àcza
do wniosku:

1) kopi´ dokumentu to˝samoÊci — cz´Êci dotyczàcej
danych osobowych;

2) aktualne zaÊwiadczenie:

a) z Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (ZUS) i Ka-
sy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego
(KRUS) o braku zaleg∏oÊci w op∏acaniu sk∏adek
z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego i zdrowot-
nego albo niefigurowaniu w ewidencji p∏atni-
ków,

b) wydane przez w∏aÊciwy organ emerytalno-ren-
towy, potwierdzajàce, ˝e wnioskodawca nie po-
biera renty w zwiàzku z orzeczeniem ca∏kowitej,
trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy, sta∏ej renty rolni-
czej z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy lub emerytu-
ry;

3) kopi´ decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego
na dany rok podatkowy.

§ 3. Wnioskodawca b´dàcy osobà prawnà do∏àcza
do wniosku:

1) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu numeru w krajo-
wym rejestrze urz´dowym podmiotów gospodarki
narodowej (REGON);

2) aktualny odpis z rejestru przedsi´biorców w Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym;

3) aktualne zaÊwiadczenie z ZUS o braku zaleg∏oÊci
w op∏acaniu sk∏adek z tytu∏u ubezpieczenia spo-
∏ecznego i zdrowotnego;

4) kopi´ z∏o˝onej deklaracji na podatek rolny na dany
rok podatkowy.

§ 4. 1. Do wniosku, oprócz dokumentów wymie-
nionych w § 2 i 3, wnioskodawcy do∏àczajà:

1) pe∏nomocnictwo, je˝eli zosta∏o udzielone;

2) aktualne zaÊwiadczenie o braku zaleg∏oÊci podat-
kowych wydane przez:

a) naczelnika urz´du skarbowego,

b) wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

3) oÊwiadczenie o prowadzeniu dzia∏ów specjalnych
produkcji rolnej oraz ˝e dzia∏alnoÊç ta nie ograni-
cza si´ do:

a) hodowli i chowu zwierzàt laboratoryjnych lub 

b) hodowli entomofagów, lub

c) hodowli i chowu innych zwierzàt poza gospo-
darstwem rolnym;

4) opis zadaƒ wymienionych w zestawieniu rzeczo-
wo-finansowym;

5) kopi´ dokumentu potwierdzajàcego tytu∏ prawny
wnioskodawcy do gospodarstwa rolnego;

6) oÊwiadczenie, ˝e droga, której dotyczy projekt, jest
drogà wewn´trznà w rozumieniu przepisów o dro-
gach publicznych; 

7) oÊwiadczenie, ˝e urzàdzenia zaopatrzenia w wod´,
urzàdzenia do odprowadzania i oczyszczania Êcie-
ków, sieci i urzàdzenia zaopatrzenia w energi´,
których dotyczy projekt, nie sà w posiadaniu gmi-
ny lub odpowiednio spó∏ki wodnej, przedsi´bior-
stwa wodociàgowo-kanalizacyjnego lub przedsi´-
biorstwa energetycznego;

8) w przypadku gdy projekt dotyczy robót budowla-
nych: 

a) kosztorys inwestorski, który powinien zawieraç:

— tytu∏ projektu,

— nazw´ obiektu lub robót budowlanych z po-
daniem lokalizacji,

— imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i adres
wnioskodawcy oraz jego podpis, 

— imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i adres
podmiotu opracowujàcego kosztorys oraz je-
go podpis,

— dat´ opracowania kosztorysu,

— ogólnà charakterystyk´ obiektu lub robót bu-
dowlanych zawierajàcà krótki opis technicz-
ny wraz z istotnymi parametrami, które okre-
Êlajà wielkoÊç obiektu lub robót budowla-
nych, 

— przedmiar lub obmiar robót budowlanych,

— kalkulacj´ sporzàdzonà metodà uproszczonà,

— wartoÊç kosztorysowà robót budowlanych,

— tabel´ wartoÊci elementów scalonych,

b) kopi´ pozwolenia na budow´ lub pozwolenia
wodnoprawnego, je˝eli na podstawie przepi-
sów prawa budowlanego lub przepisów prawa
wodnego istnieje obowiàzek uzyskania takich
pozwoleƒ,

c) kopi´ dokumentu zg∏oszenia w∏aÊciwemu orga-
nowi zamiaru wykonania robót budowlanych,
potwierdzonà przez ten organ, wraz z:

— oÊwiadczeniem wnioskodawcy, ˝e w termi-
nie 30 dni od dnia zg∏oszenia zamiaru wyko-
nania robót budowlanych w∏aÊciwy organ
nie wniós∏ sprzeciwu lub

— kopià zaÊwiadczenia wydanego przez w∏aÊci-
wy organ, ˝e nie wniós∏ sprzeciwu wobec
zg∏oszonego zamiaru wykonania robót bu-
dowlanych.
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2. Je˝eli koszt realizacji zadania w ramach projek-
tu przekracza kwot´ 50 000 z∏, do opisu zadaƒ, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 4, do∏àcza si´:

1) kopie zapytaƒ ofertowych wys∏anych do co naj-
mniej 5 dostawców;

2) kopie co najmniej 3 ofert na zakup lub wykonanie
zadania;

3) uzasadnienie wyboru oferty.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy robót budowlanych
i remontowych.

4. W uzasadnionych przypadkach, je˝eli wynika to
z przyj´tej technologii produkcji, mo˝na przed∏o˝yç
jednà ofert´.

§ 5. Dokument wymieniony w § 4 ust. 1 pkt 4 sk∏a-
da si´ na formularzu udost´pnianym przez instytucj´
wdra˝ajàcà.

§ 6. Wniosek wraz z wymaganymi za∏àcznikami
sk∏ada si´ osobiÊcie, przesy∏a pocztà kurierskà lub li-
stem poleconym.

§ 7. 1. Dniem z∏o˝enia wniosku jest dzieƒ wp∏ywu
do instytucji wdra˝ajàcej poprawnie wype∏nionego
wniosku wraz z wymaganymi za∏àcznikami.

2. Wp∏yw wniosku do instytucji wdra˝ajàcej po-
twierdza si´ piecz´cià z datà wp∏ywu.

§ 8. 1. W przypadku wp∏ywu wniosku nieprawid∏o-
wo wype∏nionego, lub bez wymaganych za∏àczników,
instytucja wdra˝ajàca wzywa wnioskodawc´ do uzu-
pe∏nienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzyma-
nia wezwania.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym
mowa w ust. 1, instytucja wdra˝ajàca pozostawia
wniosek bez rozpoznania, o czym informuje wniosko-
dawc´.

§ 9. Wzór wniosku jest okreÊlony w za∏àczniku do
rozporzàdzenia.

§ 10. 1. Do dnia udost´pnienia programu kompu-
terowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, wnioski
w formie elektronicznej sà sporzàdzane przy u˝yciu
programu komputerowego wskazanego przez instytu-
cj´ zarzàdzajàcà.

2. Wnioski, wraz z wymaganymi za∏àcznikami, z∏o-
˝one w terminie od dnia 15 wrzeÊnia 2004 r. do dnia
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, które zawierajà infor-
macje okreÊlone w rozporzàdzeniu, uznaje si´ za
wnioski wa˝nie z∏o˝one.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  w z. J. J. Pilarczyk
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 2 grudnia 2004 r. (poz. 2640)

WZÓR
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