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870
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 23 czerwca 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 „Rozwój i ulepszanie infrastruktury
technicznej zwiàzanej z rolnictwem”
Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 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 Rozwoju Wsi 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” (Dz. U. Nr 264,
poz. 2640) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„§ 2. Wnioskodawca b´dàcy osobà fizycznà do∏àcza do wniosku:
1) kopi´ dokumentu to˝samoÊci — w cz´Êci
dotyczàcej danych osobowych;
2) aktualne zaÊwiadczenia wydane przez:
a) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (ZUS)
i Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego (KRUS) o braku zaleg∏oÊci
w op∏acaniu sk∏adek z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego i zdrowotnego albo
o niefigurowaniu w ewidencji p∏atników
sk∏adek ubezpieczeniowych,
b) naczelnika urz´du skarbowego — o braku zaleg∏oÊci podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatników lub
p∏atników podatków,
c) wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
— o braku zaleg∏oÊci podatkowych albo
o niefigurowaniu w ewidencji podatkowej nieruchomoÊci;
3) zaÊwiadczenia potwierdzajàce, ˝e wnioskodawca nie ma ustalonego prawa do
emerytury ani:
a) renty sta∏ej przyznanej na podstawie
przepisów o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, wydane przez ZUS,
b) renty sta∏ej rolniczej przyznanej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników ani renty inwalidzkiej
przyznanej na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników
indywidualnych i cz∏onków ich rodzin,
wydane przez KRUS,

c) wojskowej renty inwalidzkiej przyznanej
na podstawie przepisów o zaopatrzeniu
emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych
oraz ich rodzin, orzeczonej w zwiàzku
z ca∏kowità niezdolnoÊcià do pracy (I grupa), wydane przez w∏aÊciwy organ emerytalno-rentowy — je˝eli do wnioskodawcy majà zastosowanie te przepisy,
d) renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin, orzeczonej w zwiàzku z ca∏kowità
niezdolnoÊcià do pracy (I grupa), wydane przez w∏aÊciwy organ emerytalno-rentowy — je˝eli do wnioskodawcy
majà zastosowanie te przepisy;
4) kopi´ decyzji w sprawie wymiaru podatku
rolnego na dany rok podatkowy;
5) w przypadku gdy projekt jest realizowany
w gospodarstwie stanowiàcym przedmiot
wspó∏posiadania:
a) dane wspó∏posiadacza gospodarstwa:
imi´, nazwisko, seri´ i nr dokumentu
to˝samoÊci oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
b) oÊwiadczenie wspó∏posiadacza gospodarstwa, ˝e wyra˝a zgod´ na ubieganie
si´ o dofinansowanie projektu.
§ 3. Wnioskodawca b´dàcy osobà prawnà do∏àcza do wniosku:
1) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu numeru
w krajowym rejestrze urz´dowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
2) aktualny odpis z rejestru przedsi´biorców
w Krajowym Rejestrze Sàdowym;
3) aktualne zaÊwiadczenia wydane przez:
a) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (ZUS)
— o braku zaleg∏oÊci w op∏acaniu sk∏adek z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego
i zdrowotnego albo o niefigurowaniu
w ewidencji p∏atników sk∏adek ubezpieczeniowych,
b) naczelnika urz´du skarbowego — o braku zaleg∏oÊci podatkowych albo o niefi-
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gurowaniu w ewidencji podatników lub
p∏atników podatków,
c) wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
— o braku zaleg∏oÊci podatkowych albo
o niefigurowaniu w ewidencji podatkowej nieruchomoÊci;
4) kopi´ z∏o˝onej deklaracji na podatek rolny
na dany rok podatkowy.”;
2) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. 1. Je˝eli o dofinansowanie projektu ubiegajà si´ wspólnie wspólnicy spó∏ki cywilnej, do wniosku, oprócz dokumentów
wymienionych w § 2 lub 3, do∏àcza si´:
1) kopi´ umowy spó∏ki;
2) aktualne zaÊwiadczenia odnoszàce si´
do prowadzonej przez wspólników
dzia∏alnoÊci w ramach umowy spó∏ki,
wydane przez:
a) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(ZUS) — o braku zaleg∏oÊci w op∏acaniu sk∏adek z tytu∏u ubezpieczenia
spo∏ecznego i zdrowotnego albo
o niefigurowaniu w ewidencji p∏atników sk∏adek ubezpieczeniowych,
b) naczelnika urz´du skarbowego —
o braku zaleg∏oÊci podatkowych
albo o niefigurowaniu w ewidencji
podatników lub p∏atników podatków,
c) wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — o braku zaleg∏oÊci podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatkowej nieruchomoÊci;
3) kopi´ decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego na dany rok podatkowy
lub kopi´ z∏o˝onej deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy;
4) kopi´ uchwa∏y wspólników spó∏ki cywilnej upowa˝niajàcej wspólnika tej
spó∏ki do z∏o˝enia wniosku w imieniu
wspólników spó∏ki cywilnej — je˝eli taka uchwa∏a zosta∏a podj´ta.
2. Oprócz dokumentów wymienionych
w ust. 1 do wniosku do∏àcza si´ dokumenty dotyczàce ka˝dego ze wspólników
spó∏ki cywilnej:
1) w przypadku wspólnika spó∏ki cywilnej
b´dàcego osobà fizycznà — dokumenty, o których mowa w § 2 pkt 1—3;
2) w przypadku wspólnika spó∏ki cywilnej
b´dàcego osobà prawnà — dokumenty, o których mowa w § 3 pkt 1—3.”;
3) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Do wniosku, oprócz dokumentów wymienionych w § 2, 3 i 3a, wnioskodawcy do∏àczajà:
1) pe∏nomocnictwo, je˝eli zosta∏o udzielone;
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2) oÊwiadczenie o prowadzeniu dzia∏ów specjalnych produkcji rolnej oraz ˝e dzia∏alnoÊç
ta nie ogranicza si´ do:
a) hodowli i chowu zwierzàt laboratoryjnych
lub
b) hodowli entomofagów, lub
c) hodowli i chowu innych zwierzàt poza gospodarstwem
— je˝eli wnioskodawca prowadzi dzia∏y specjalne produkcji rolnej;
3) opis zadaƒ wymienionych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym;
4) kopi´ dokumentu potwierdzajàcego tytu∏
prawny wnioskodawcy do gospodarstwa;
5) oÊwiadczenie, ˝e droga, której dotyczy projekt, jest drogà wewn´trznà w rozumieniu
przepisów o drogach publicznych;
6) oÊwiadczenie, ˝e urzàdzenia zaopatrzenia
w wod´, urzàdzenia do odprowadzania
i oczyszczania Êcieków oraz sieci i urzàdzenia
zaopatrzenia w energi´, których dotyczy projekt, nie sà w posiadaniu gminy lub odpowiednio spó∏ki wodnej, przedsi´biorstwa
wodociàgowo-kanalizacyjnego lub przedsi´biorstwa energetycznego;
7) w przypadku gdy projekt dotyczy robót budowlanych:
a) kosztorys inwestorski, który powinien zawieraç:
— tytu∏ projektu,
— nazw´ obiektu lub robót budowlanych,
z podaniem ich lokalizacji,
— imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania
i adres albo nazw´, siedzib´ i adres
wnioskodawcy oraz jego podpis,
— imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania
i adres albo nazw´, siedzib´ i adres
podmiotu opracowujàcego kosztorys
oraz jego podpis,
— dat´ opracowania kosztorysu,
— ogólnà charakterystyk´ obiektu lub robót budowlanych zawierajàcà krótki
opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które okreÊlajà wielkoÊç
obiektu lub robót budowlanych,
— 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 przepisów prawa budowlanego lub
przepisów prawa wodnego istnieje obowiàzek uzyskania takich pozwoleƒ,
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c) kopi´ dokumentu zg∏oszenia w∏aÊciwemu
organowi zamiaru wykonania robót budowlanych, potwierdzonà przez ten organ, wraz z:
— oÊwiadczeniem wnioskodawcy, ˝e
w terminie 30 dni od dnia zg∏oszenia
zamiaru wykonania robót budowlanych, w∏aÊciwy organ nie wniós∏ sprzeciwu, lub
— kopià zaÊwiadczenia wydanego przez
w∏aÊciwy organ, ˝e nie wniós∏ sprzeciwu wobec zg∏oszonego zamiaru wykonania robót budowlanych.
2. Je˝eli koszt realizacji zadania w ramach projektu przekracza kwot´ 50 000 z∏, do opisu zadaƒ,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3, do∏àcza si´:
1) kopie zapytaƒ ofertowych wys∏anych co
najmniej do 5 dostawców wraz z potwierdzeniem ich wys∏ania;
2) kopie co najmniej 3 ofert na zakup lub wykonanie zadania;
3) uzasadnienie wyboru oferty.”;
4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Dokument wymieniony w § 4 ust. 1 pkt 3
sk∏ada si´ na formularzu udost´pnianym
przez instytucj´ wdra˝ajàcà.”;
5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Z∏o˝enie wniosku do instytucji wdra˝ajàcej
potwierdza si´ piecz´cià z datà wp∏ywu.”;
6) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku z∏o˝enia wniosku nieprawid∏owo
wype∏nionego lub bez wymaganych za∏àczni-
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ków instytucja wdra˝ajàca wzywa, w formie pisemnej, wnioskodawc´ do uzupe∏nienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.”;

7) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. 1. Je˝eli do 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”, z∏o˝onego po dniu 11 paêdziernika 2005 r.,
a przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, nie zosta∏y do∏àczone dokumenty wymagane przepisami tego rozporzàdzenia, instytucja wdra˝ajàca wzywa
wnioskodawc´ do uzupe∏nienia wniosku w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania.
2. W przypadku wnioskodawców b´dàcych wspólnikami spó∏ki cywilnej, którzy przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia z∏o˝yli wniosek niezawierajàcy
informacji lub do którego nie by∏y do∏àczone dokumenty wymagane przepisami tego rozporzàdzenia, instytucja wdra˝ajàca wzywa wnioskodawców do uzupe∏nienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez nich wezwania.
3. W razie nieuzupe∏nienia wniosku w terminie,
o którym mowa w ust. 1 i 2, wniosek pozostawia si´
bez rozpoznania.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Lepper
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 czerwca 2006 r. (poz. 870)
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