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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 16 lutego 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych przy przywozie
i przemieszczaniu koniowatych2)
Na podstawie art. 18 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz art. 30
pkt 1—3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych
zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23,
poz. 188 i Nr 33, poz. 289) zarzàdza si´, co nast´puje:

paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej zaopatruje si´ w Êwiadectwo zdrowia, którego wzór jest okreÊlony w rozporzàdzeniu
Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca
2004 r. dotyczàcym przyj´cia zharmonizowanego wzoru Êwiadectwa i sprawozdania
z kontroli zwiàzanych z wewnàtrzwspólnotowym handlem zwierz´tami i produktami
pochodzenia zwierz´cego (Dz. Urz. UE L 94
z 31.03.2004, str. 44).”;

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych przy przywozie
i przemieszczaniu koniowatych (Dz. U. Nr 100,
poz. 1020) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

2) uchyla si´ § 12 i 13;
1) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Koniowate przeznaczone do chowu lub hodowli oraz koniowate przeznaczone do
uboju przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innych paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innych

3) uchyla si´ za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

———————
1)

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 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).
Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wykonujà postanowienia rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca
2004 r. dotyczàcego przyj´cia zharmonizowanego wzoru Êwiadectwa i sprawozdania z kontroli zwiàzanych z wewnàtrzwspólnotowym handlem zwierz´tami i produktami pochodzenia zwierz´cego (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 44).
Dane dotyczàce og∏oszenia powy˝szego aktu dotyczà jego og∏oszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urz´dowego Unii Europejskiej.

335
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lutego 2005 r.
o sprostowaniu b∏´dów
Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z póên.
zm.1)) prostuje si´ nast´pujàce b∏´dy:
———————
1) Zmiany

wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

1) w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu sk∏adania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji
projektów w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006
(Dz. U. Nr 257, poz. 2575):
a) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia:
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— w cz´Êci C 1 zamiast wyrazów „Nazwa Beneficjenta Koƒcowego” powinny byç wyrazy
„Nazwa Beneficjenta”,
— w cz´Êci D 3 zamiast wyrazów „Nazwa kategorii inwestycji” powinny byç wyrazy „Nazwa kategorii interwencji”,
„Pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawc´
w Rzeczypospolitej Polskiej w ciàgu ostatnich 3 lat

Poz. 335
— w cz´Êci D 9 zamiast wyrazów „Nazwa i numer dokumentu” powinny byç wyrazy
„Nazwa i numer dokumentu rejestrowego”,
— w cz´Êç E 6 zamiast:
TAK

NIE

Kwota pomocy publicznej uzyskanej przez wnioskodawc´ w ciàgu ostatnich 3 lat z∏

z∏”

powinno byç:
„Pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawc´
w Rzeczypospolitej Polskiej na dane przedsi´wzi´cie

TAK

NIE

Kwota pomocy publicznej uzyskanej przez wnioskodawc´ na dane przedsi´wzi´cie
— w cz´Êci „Lista za∏àczników”:
— — zamiast:
„11. Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez g∏ównego ksi´gowego
lub bieg∏ego rewidenta) zgodnie
z ustawà o rachunkowoÊci;
w przypadku jednostek samorzàdu terytorialnego — opinia sk∏adu
orzekajàcego RIO o sprawozdaniu
z wykonywania bud˝etu za rok poprzedni4)”
powinno byç:
„11. Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez g∏ównego ksi´gowego
lub bieg∏ego rewidenta) zgodnie
z przepisami o rachunkowoÊci;
w przypadku jednostek samorzàdu terytorialnego — opinia sk∏adu
orzekajàcego RIO o sprawozdaniu
z wykonywania bud˝etu za rok poprzedni4)”,

„

z∏”

— — zamiast:
„15. OÊwiadczenie Beneficjenta o mo˝liwoÊci odzyskania podatku VAT”
powinno byç:
„15. OÊwiadczenie Beneficjenta o mo˝liwoÊci zwrotu podatku VAT”,
b) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia w cz´Êci II
w pkt 13 zamiast wyrazów „Dane osoby upowa˝nionej/osób upowa˝nionych do podpisania
umowy o dotacj´” powinny byç wyrazy „Dane
osoby upowa˝nionej/osób upowa˝nionych do
podpisania umowy o dofinansowanie projektu”;
2) w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 17 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 „Odnowa
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” (Dz. U. Nr 284, poz. 2846) w za∏àczniku
pkt 27.7 zamiast brzmienia:
“

27.7. Zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa danego regionu i ich adaptacj´ na cele publiczne
powinien mieç brzmienie:

„

“

27.7. Zakup i odnawianie nieu˝ytkowanych
obiektów charakterystycznych dla tradycji
budownictwa regionu wiejskiego i ich adaptacja na cele publiczne

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

