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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 13 wrzeÊnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przyj´cia Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 3 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie przyj´cia
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restruktury-
zacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz roz-
wój obszarów wiejskich 2004—2006” (Dz. U. Nr 197,
poz. 2032) w za∏àczniku wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w ust. 5.1. Priorytet 1. „Wspieranie zmian i dosto-
sowaƒ w sektorze rolno-˝ywnoÊciowym”: 

a) w dzia∏aniu 1.2. „U∏atwianie startu m∏odym rol-
nikom” w cz´Êci „Kryteria dost´pu” pkt 4 otrzy-
muje brzmienie:

„4) jest w∏aÊcicielem gospodarstwa rolnego lub
dzier˝awi gospodarstwo rolne wchodzàce
w sk∏ad Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa na podstawie umowy dzier˝awy
zawartej z Agencjà NieruchomoÊci Rolnych
lub dzier˝awi gospodarstwo rolne b´dàce
w∏asnoÊcià jednostki samorzàdu terytorial-
nego na podstawie umowy dzier˝awy za-
wartej z tà jednostkà;”,

b) w dzia∏aniu 1.3. „Szkolenia” cz´Êç „Beneficjen-
ci” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjenci

Instytucje lub podmioty (publiczne lub prywat-
ne) prowadzàce dzia∏alnoÊç szkoleniowà — oso-
by fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodar-
czà w zakresie dzia∏alnoÊci szkoleniowej, osoby
prawne lub jednostki organizacyjne nieposiada-
jàce osobowoÊci prawnej, których umownym,
statutowym lub regulaminowym celem jest
prowadzenie dzia∏alnoÊci szkoleniowej.

Beneficjent zostanie wy∏oniony w drodze kon-
kursu.”,

c) w dzia∏aniu 1.4. „Wsparcie doradztwa rolnicze-
go” cz´Êç „Beneficjenci” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjenci

Instytucje lub podmioty (publiczne lub prywat-
ne) prowadzàce dzia∏alnoÊç z zakresu doradz-
twa rolniczego lub leÊnego — osoby fizyczne
prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakre-
sie doradztwa rolniczego lub leÊnego, osoby
prawne lub jednostki organizacyjne nieposiada-
jàce osobowoÊci prawnej, których umownym,
statutowym lub regulaminowym celem jest

prowadzenie dzia∏alnoÊci z zakresu doradztwa
rolniczego lub leÊnego.

Beneficjent zostanie wy∏oniony w drodze kon-
kursu.”,

d) w dzia∏aniu 1.5 „Poprawa przetwórstwa i mar-
ketingu artyku∏ów rolnych” cz´Êç „Kryteria do-
st´pu” otrzymuje brzmienie:

„Kryteria dost´pu

Pomoc mo˝e byç przyznawana podmiotom, któ-
re wykazujà ˝ywotnoÊç ekonomicznà, tj. sà zdol-
ne do realizacji planowanego przedsi´wzi´cia
oraz dalszego prowadzenia rentownej dzia∏al-
noÊci na rynku w danym sektorze. 

Planowana inwestycja wià˝e si´ z korzyÊciami
dla producentów rolnych — beneficjent zobo-
wiàzany jest wykazaç, ˝e zaopatruje si´ w su-
rowce na podstawie umów zawieranych z pro-
ducentami rolnymi.

W przypadku inwestycji zak∏adajàcych wzrost
mocy produkcyjnych warunkiem przyznania
pomocy jest wykazanie mo˝liwoÊci zbytu pla-
nowanej produkcji. Weryfikacja spe∏nienia tego
warunku dokonywana jest przez porównanie
przedstawionego przez beneficjenta planu
sprzeda˝y z danymi zawartymi w analizie odpo-
wiedniego sektora przetwórstwa produktów
rolnych, która b´dzie przeprowadzana i regu-
larnie uaktualniania przez niezale˝nych eksper-
tów. 

Pomoc mo˝e byç przyznana na projekty zwiàza-
ne z przetwórstwem i marketingiem produktów
rolnych obj´tych za∏àcznikiem nr 1 do TWE,
z wy∏àczeniem produktów rybnych i leÊnych. 

Ponadto pomocà nie mogà byç obj´te inwesty-
cje zwiàzane z przetwarzaniem surowców
z paƒstw trzecich. W sektorze przetwórstwa
owoców i warzyw oraz w sektorze produkcji
pasz dla zwierzàt gospodarskich i ryb dopuszcza
si´ wsparcie zak∏adów, w których przetwarzane
sà surowce z paƒstw trzecich, pod warunkiem
˝e udzia∏ tych surowców nie przekracza 30 %
ca∏oÊci przetwarzanych produktów rolnych
(w uj´ciu wartoÊciowym). W tym przypadku
kwota pomocy finansowej ulega obni˝eniu pro-
porcjonalnie do zadeklarowanego udzia∏u su-
rowców pochodzàcych z paƒstw trzecich.

Projekty nie mogà dotyczyç sprzeda˝y detalicz-
nej.

Warunkiem udzielenia pomocy jest spe∏nianie
przez zak∏ad standardów higieniczno-sanitar-
nych, ochrony Êrodowiska i dobrostanu zwierzàt.



W przypadku zak∏adów zajmujàcych si´ przetwór-
stwem mleka i mi´sa, które wystàpi∏y z wnio-
skiem o przyznanie okresu przejÊciowego na do-
stosowanie si´ do wymaganych standardów
i przygotowa∏y indywidualne harmonogramy
dzia∏aƒ naprawczych, standardy te muszà byç
spe∏nione po zakoƒczeniu realizacji projektu.”;

2) w ust. 5.2. Priorytet 2. „Zrównowa˝ony rozwój ob-
szarów wiejskich” w dzia∏aniu 2.5. „Gospodaro-
wanie rolniczymi zasobami wodnymi”: 

a) cz´Êci „Opis dzia∏ania” i „Zakres pomocy”
otrzymujà brzmienie:

„Opis dzia∏ania

W ramach dzia∏ania b´dà wspierane projekty
z zakresu melioracji wodnych szczegó∏owych
i podstawowych oraz projekty zwiàzane z kszta∏-
towaniem przekroju pod∏u˝nego i poprzecznego
oraz uk∏adu poziomego koryta cieku naturalne-
go, pod warunkiem ˝e s∏u˝à one regulacji sto-
sunków wodnych w glebie oraz u∏atwieniu jej
uprawy. Bioràc pod uwag´, ˝e ka˝da rzeka mo-
˝e byç zagro˝eniem powodziowym, zakres po-
wy˝szego dzia∏ania b´dzie równie˝ obejmowaç
projekty zwiàzane z zabezpieczeniem przeciw-
powodziowym u˝ytków rolnych. 

Projekty z zakresu melioracji wodnych szczegó-
∏owych bezpoÊrednio wp∏ywajà na lepsze wyko-
rzystanie Êrodków produkcji (np. nawozów),
stabilnoÊç i jakoÊç plonów, popraw´ skuteczno-
Êci i efektywnoÊci zabiegów agrotechnicznych
oraz ochron´ u˝ytków rolnych przed powodzia-
mi. Warunkiem realizacji melioracji wodnych
szczegó∏owych jest wykonanie projektów z za-
kresu melioracji wodnych podstawowych oraz
regulacji cieków naturalnych, które zapewniajà
odp∏yw wody z urzàdzeƒ szczegó∏owych oraz
magazynowanie i doprowadzenie wody do na-
wodnieƒ, a tak˝e ochron´ terenów rolnych
przed powodziami. 

Projekty b´dà realizowane zgodnie z polskim
prawem, w szczególnoÊci:

1) z ustawà z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z póên. zm.),
a wi´c na podstawie pozwoleƒ wodnopraw-
nych, które uwzgl´dniajà ustalenia: planów
gospodarowania wodami, planów ochrony
przeciwpowodziowej oraz przeciwdzia∏ania
skutkom suszy oraz warunków korzystania
z wód;

2) z ustawà z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z póên. zm.), które nak∏ada, mi´dzy innymi,
obowiàzek uzyskania pozwolenia na budow´
lub modernizacj´ urzàdzeƒ melioracji wod-
nych lub ich zg∏oszenie;

3) z ustawà z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,
z póên. zm.), z której wynika obowiàzek
uzgodnienia inwestycji pod kàtem jej wp∏y-
wu na Êrodowisko.

Projekty w ramach dzia∏ania b´dà realizowane
równie˝ zgodnie z przepisami Ramowej Dyrek-
tywy Wodnej 2000/60/WE z dnia 23 paêdzierni-
ka 2000 r. ustanawiajàcej ramy wspólnotowe-
go dzia∏ania w dziedzinie polityki wodnej
(Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000)* w zakresie
planów gospodarowania wodami na obsza-
rach dorzeczy.

W przypadku projektów obejmujàcych budow´
urzàdzeƒ melioracji wodnych szczegó∏owych
przy wyborze projektów do realizacji uwzgl´d-
niona b´dzie efektywnoÊç ekonomiczna. 

Projekty dotyczàce budowy lub modernizacji
urzàdzeƒ melioracji wodnych podstawowych
oraz kszta∏towania koryt naturalnych cieków
wodnych b´dà uwzgl´dniaç zapewnienie ochro-
ny przeciwpowodziowej.

Zakres pomocy

Pomocà b´dà obj´te koszty:

1) opracowania dokumentacji technicznej pro-
jektów;

2) budowy lub modernizacji urzàdzeƒ melioracji
wodnych podstawowych: budowli regulacyj-
nych, przeciwpowodziowych wraz z drogami
dojazdowymi do tych budowli, budowli pi´-
trzàcych, upustowych, stopni wodnych,
obiektów s∏u˝àcych do ujmowania wód, ka-
na∏ów wraz z budowlami zwiàzanymi z nimi
funkcjonalnie, stacji pomp (z wyjàtkiem stacji
wykorzystywanych do nawodnieƒ ciÊnienio-
wych), rurociàgów o Êrednicy co najmniej
0,6 m, zbiorników wodnych, budowli wstrzy-
mujàcych erozj´ wodnà, dróg dojazdowych
niezb´dnych do w∏aÊciwego u˝ytkowania ob-
szarów zmeliorowanych, projektów zwiàza-
nych z kszta∏towaniem przekroju pod∏u˝nego
i poprzecznego oraz uk∏adu poziomego kory-
ta cieku naturalnego w zakresie wykraczajà-
cym poza dzia∏ania wynikajàce z utrzymania
wód oraz koszty zakupu gruntów niezb´d-
nych do przeprowadzenia melioracji wod-
nych podstawowych;

3) budowy lub modernizacji urzàdzeƒ melioracji
wodnych szczegó∏owych: rowów wraz z bu-
dowlami zwiàzanymi z nimi funkcjonalnie,
rurociàgów o Êrednicy poni˝ej 0,6 m, dreno-
waƒ, grobli na obszarach nawadnianych,
systemów nawodnieƒ grawitacyjnych, syste-
mów przeciwerozyjnych oraz koszty projek-
tów zwiàzanych z zabiegami fitomelioracyj-
nymi i agromelioracyjnymi, a tak˝e z pierw-
szym zagospodarowaniem pomelioracyj-
nym.”,

b) cz´Êci „Typ i wysokoÊç pomocy” i „Poziom
udzia∏u Unii Europejskiej” otrzymujà brzmienie:

„Typ i wysokoÊç pomocy

W przypadku melioracji wodnych szczegó∏o-
wych poziom pomocy wynosi do 80 % ca∏kowi-
tego kwalifikujàcego si´ kosztu. W przypadku
melioracji wodnych podstawowych pomoc
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obejmuje pokrycie ca∏kowitych kosztów kwalifi-
kowalnych projektu. 

Poziom udzia∏u Unii Europejskiej

W przypadku melioracji wodnych szczegó∏owych
— do 50 % ca∏kowitego kwalifikujàcego si´ kosz-
tu (art. 29 ust. 4 (i) rozporzàdzenia 1260/1999/WE
z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajàcego prze-
pisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych
(Dz. Urz. UE L 161/1 z 26.06.1999)*).

W przypadku melioracji wodnych podstawo-
wych — do 80 % ca∏kowitego kwalifikujàce-
go si´ kosztu (art. 29 ust. 3a rozporzàdzenia
1260/1999/WE).”,

c) cz´Êç „Przewidywane efekty realizacji dzia∏a-
nia” otrzymuje brzmienie:

„Przewidywane efekty realizacji dzia∏ania

Oczekuje si´, ˝e w ramach dzia∏ania zostanie
zrealizowanych oko∏o 800 projektów, przede
wszystkim z zakresu ochrony przeciwpowodzio-
wej obszarów rolniczych. 

Szacuje si´, ˝e w okresie realizacji Programu,
w ramach inwestycji z zakresu budowy lub mo-
dernizacji urzàdzeƒ melioracji wodnych szczegó-

∏owych, zostanie zmeliorowanych 23 tys. ha
gruntów. W ramach budowy i modernizacji urzà-
dzeƒ melioracji wodnych podstawowych zosta-
nie uregulowanych oko∏o 590 km koryt rzecz-
nych, zbudowanych lub zmodernizowanych
oko∏o 540 km wa∏ów przeciwpowodziowych
i oko∏o 25 stacji pomp, a tak˝e oko∏o 12 mln m3

zbiorników wodnych.”.

§ 2. Do wniosków o dofinansowanie realizacji
projektu w ramach Sektorowego Programu Opera-
cyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004—2006”, z∏o˝onych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe, z tym ˝e do zakresu pomocy dotyczàce-
go wniosków o dofinansowanie realizacji projektu
w zakresie dzia∏ania 2.5. „Gospodarowanie rolniczy-
mi zasobami wodnymi” stosuje si´ przepisy niniej-
szego rozporzàdzenia. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. J. Pilarczyk
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 2000 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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