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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 listopada 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267,
poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 14 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie warunków
i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sek-
torowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo
i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 213,
poz. 2163, z 2005 r. Nr 99, poz. 832 oraz z 2006 r.
Nr 19, poz. 150) § 131 i 132 otrzymujà brzmienie:

„§ 131. Pomocy finansowej za czasowe zawieszenie
dzia∏alnoÊci po∏owowej dorsza w 2006 r.
udziela si´ armatorowi statku rybackiego
o polskiej przynale˝noÊci, który: 

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

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca
2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

1) posiada przyznanà kwot´ po∏owowà dor-
sza na 2006 rok;

2) nie prowadzi po∏owów w okresie dodatko-
wych: 

a) 30 dni kalendarzowych na podobsza-
rach 22—24 albo

b) 27 dni kalendarzowych na podobsza-
rach 25—27 

— okreÊlonych w za∏àczniku II do rozpo-
rzàdzenia Rady (WE) nr 52/2006 z dnia
22 grudnia 2005 r. ustalajàcego mo˝liwo-
Êci po∏owowe i inne zwiàzane z nimi wa-
runki dla niektórych zasobów rybnych
i grup zasobów rybnych, majàce zastoso-
wanie do Morza Ba∏tyckiego na 2006 r.
(Dz. Urz. UE L 16 z 20.01.2006, str. 184);

3) udokumentowa∏ brak dzia∏alnoÊci po∏owo-
wej statku rybackiego w dniach, o których
mowa w pkt 2. 

§ 132. 1. Pomocy finansowej za czasowe zawiesze-
nie dzia∏alnoÊci po∏owowej dorsza w 2006 r.
w okresie, o którym mowa w § 131 pkt 2
lit. a, udziela si´ jednorazowo armatorowi
statku rybackiego o d∏ugoÊci ca∏kowitej:

1) do 10 m — w wysokoÊci 8 529 z∏, 

2) powy˝ej 10 do 15 m — w wysokoÊci
9 853 z∏, 

3) powy˝ej 15 do 19,5 m — w wysokoÊci
11 219 z∏,

4) powy˝ej 19,5 do 25 m — w wysokoÊci
12 293 z∏, 

5) powy˝ej 25 m — w wysokoÊci 13 026 z∏

— proporcjonalnie do liczby dni udoku-
mentowanego braku dzia∏alnoÊci po∏owo-
wej statku rybackiego.

2. Pomocy finansowej za czasowe zawiesze-
nie dzia∏alnoÊci po∏owowej dorsza w 2006 r.
w okresie, o którym mowa w § 131 pkt 2
lit. b, udziela si´ jednorazowo w wysokoÊci
stanowiàcej 90 % kwot, o których mowa
w ust. 1 — proporcjonalnie do liczby dni
udokumentowanego braku dzia∏alnoÊci po-
∏owowej statku rybackiego.

3. WysokoÊç pomocy finansowej, o której
mowa w ust. 1 i 2, zostaje zwi´kszona
o kwot´ 3 100 z∏ za ka˝dà osob´ pracujàcà
na statku rybackim w dniu z∏o˝enia wnio-
sku o dofinansowanie realizacji projektu. 

4. Zwi´kszenia pomocy finansowej, o której
mowa w ust. 3, nie stosuje si´ za osob´ pra-
cujàcà na statku rybackim b´dàcà jednocze-
Ênie armatorem tego statku.”.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski
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