
Na podstawie art. 28 pkt 1 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
i Nr 267, poz. 2251) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie trybu sk∏a-
dania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyj-
nego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywno-
Êciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004—2006” w zakresie dzia∏ania „U∏atwianie startu
m∏odym rolnikom” (Dz. U. Nr 244, poz. 2454) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) aktualne zaÊwiadczenie wydane przez Ka-
s´ Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏eczne-
go (KRUS) o podleganiu ubezpieczeniu
spo∏ecznemu rolników, na podstawie
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U.
z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z póên. zm.1)), jako
rolnik, w pe∏nym zakresie z mocy ustawy,
oraz o braku zaleg∏oÊci w op∏acaniu sk∏a-
dek z tego tytu∏u;”,

b) pkt 11 i 12 otrzymujà brzmienie:

„11) wniosek o uwzgl´dnienie okresu wy∏àcze-
nia — je˝eli wnioskuje on o niezaliczanie
tego okresu do okresu prowadzenia go-
spodarstwa rolnego;

12) oÊwiadczenie w∏aÊciciela nieruchomoÊci
rolnej, ˝e wyra˝a zgod´ na realizacj´ pro-
jektu — je˝eli w projekcie uwzgl´dniona
jest nieruchomoÊç rolna b´dàca w posia-
daniu zale˝nym wnioskodawcy;”;

2) w § 3 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) dokumenty potwierdzajàce okres wydzier˝a-
wienia gospodarstwa rolnego: 

a) kopi´ umowy dzier˝awy zawartej w formie
aktu notarialnego albo

b) kopi´ umowy dzier˝awy z datà pewnà, al-
bo

c) kopi´ umowy dzier˝awy wraz z kopià doku-
mentu urz´dowego — w przypadku gdy
data pewna zawarcia umowy dzier˝awy
wynika z dokumentu urz´dowego , albo

d) kopi´ umowy dzier˝awy oraz odpis skróco-
ny aktu zgonu — w przypadku Êmierci
dzier˝awcy, albo

e) odpis z ksi´gi wieczystej, albo

f) wypis z rejestru gruntów, lub

3) dokumenty potwierdzajàce okres, w którym
rolnik udzieli∏ pe∏nomocnictwa do prowadze-
nia gospodarstwa rolnego: 

a) kopi´ pe∏nomocnictwa do prowadzenia go-
spodarstwa rolnego udzielonego w formie
aktu notarialnego albo

b) kopi´ pe∏nomocnictwa do prowadzenia
gospodarstwa rolnego z datà pewnà, albo

c) kopi´ pe∏nomocnictwa wraz z kopià doku-
mentu urz´dowego – w przypadku gdy da-
ta pewna udzielenia pe∏nomocnictwa wyni-
ka z dokumentu urz´dowego, albo

d) kopi´ pe∏nomocnictwa oraz odpis skróco-
ny aktu zgonu — w przypadku Êmierci pe∏-
nomocnika, lub”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Z∏o˝enie wniosku w instytucji wdra˝ajàcej
potwierdza si´ piecz´cià z datà wp∏ywu.”;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 21 kwietnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie 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
„U∏atwianie startu m∏odym rolnikom”

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531,
z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229,
poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546
i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132,
poz. 1110, Nr 150, poz. 1248 i Nr 163, poz. 1362 oraz
z 2006 r. Nr 75, poz. 519.



4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku z∏o˝enia wniosku nieprawid∏owo
wype∏nionego lub bez wymaganych za∏àczni-
ków instytucja wdra˝ajàca wzywa wniosko-
dawc´ do uzupe∏nienia wniosku w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania.”;

5) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzà-
dzenia.

§ 2. Do wniosków o dofinansowanie realizacji pro-
jektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowe-
go oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” w za-
kresie dzia∏ania „U∏atwianie startu m∏odym rolnikom”,
z∏o˝onych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego roz-
porzàdzenia, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 21 kwietnia 2006 r. (poz. 568)

WZÓR
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