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Za∏àcznik nr 2

Dokumenty, które nale˝y do∏àczyç do wniosku o
p∏atnoÊç:
1) harmonogram rzeczowo-finansowy z realizacji
projektu — na formularzu udost´pnionym przez
Fundacj´ — orygina∏;
2) zestawienie odbiorców us∏ug — na formularzu
udost´pnionym przez Fundacj´ — orygina∏;
3) zestawienia ulotek doradczych — na formularzu
udost´pnionym przez Fundacj´ — orygina∏y;*)
4) zaÊwiadczenie z banku albo spó∏dzielczej kasy
oszcz´dnoÊciowo-kredytowej, wskazujàce rachunek bankowy albo rachunek prowadzony w spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej, na
który majà byç przekazane Êrodki finansowe —
orygina∏;*)
5) aktualne zaÊwiadczenie wydane przez naczelnika
urz´du skarbowego o braku zaleg∏oÊci podatkowych lub o niefigurowaniu w ewidencji podatników lub p∏atników podatków — orygina∏ lub kopia
poÊwiadczona za zgodnoÊç z orygina∏em przez notariusza, podmiot, który wyda∏ zaÊwiadczenie, lub
pracownika Fundacji;
———————
*)

Je˝eli dotyczy.

6) aktualne zaÊwiadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o braku zaleg∏oÊci podatkowych lub o niefigurowaniu w ewidencji podatkowej nieruchomoÊci — orygina∏ lub kopia poÊwiadczona za zgodnoÊç z orygina∏em przez notariusza, podmiot, który wyda∏ zaÊwiadczenie, lub
pracownika Fundacji;
7) aktualne zaÊwiadczenie z Zak∏adu 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 — orygina∏ lub
kopia poÊwiadczona za zgodnoÊç z orygina∏em
przez notariusza, podmiot, który wyda∏ zaÊwiadczenie, lub pracownika Fundacji;
8) uzasadnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach harmonogramu rzeczowo-finansowego z realizacji projektu, przekraczajàcych
10 % w stosunku do wartoÊci wykazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do umowy — orygina∏;*)
9) sprawozdanie z realizacji projektu (do∏àczone do
wniosku o p∏atnoÊç koƒcowà) — na formularzu
udost´pnionym przez Fundacj´ — orygina∏.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 21 lipca 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”
Na podstawie art. 11 ust. 5 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 8 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” (Dz. U.
Nr 207, poz. 2117, z 2005 r. Nr 199, poz. 1645 oraz
z 2006 r. Nr 69, poz. 488) w za∏àczniku wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

zapewnienia ró˝norodnoÊci dzia∏aƒ lub alternatywnych êróde∏ dochodów” w cz´Êci „Kryteria dost´pu” uchyla si´ odnoÊnik nr 13;
3) ust. 4 „Tabela finansowa” otrzymuje brzmienie:
„4. TABELA FINANSOWA
Zasady podzia∏u Êrodków finansowych w skali
kraju na poszczególne dzia∏ania Programu
W celu zapewnienia zrównowa˝onych warunków
dost´pu do Êrodków finansowych Programu w skali kraju, kwoty przeznaczone na realizacj´ dzia∏aƒ:

1) w ust. 3.2.3 w dzia∏aniu 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
w cz´Êci „Kryteria wyborów projektów” uchyla si´
odnoÊnik nr 8;

1) 1.1. „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”,

2) w ust. 3.2.4 w dzia∏aniu 2.4. „Ró˝nicowanie dzia∏alnoÊci rolniczej i zbli˝onej do rolnictwa w celu

4) 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego”,

2) 1.2. „U∏atwianie startu m∏odym rolnikom”,
3) 2.2. „Scalanie gruntów”,
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5) 2.4. „Ró˝nicowanie dzia∏alnoÊci rolniczej i zbli˝onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró˝norodnoÊci dzia∏aƒ lub alternatywnych êróde∏ dochodów”,

kryteriów ustalonych przez KS, w sposób odzwierciedlajàcy skal´ potrzeb poszczególnych województw w odniesieniu do wy˝ej wymienionych
dzia∏aƒ Programu.

6) 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami
wodnymi”,

Podzia∏ Êrodków przeznaczonych na finansowanie
dzia∏aƒ:

7) 2.6. „Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej zwiàzanej z rolnictwem”

1) 1.3. „Szkolenia”,

— zostanà wst´pnie podzielone na poszczególne
województwa.
Podzia∏ ten b´dzie mia∏ charakter indykatywny
i b´dzie dotyczyç ∏àcznych kwot przeznaczonych
na realizacj´ poszczególnych dzia∏aƒ. Podzia∏ Êrodków zostanie dokonany na podstawie mierzalnych

2) 1.4. „Wsparcie doradztwa rolniczego”
— zostanie dokonany mi´dzy województwa przez
okreÊlenie warunków konkursów na realizacj´ projektów w ramach tych dzia∏aƒ.
Dla pozosta∏ych dzia∏aƒ Programu nie dokonuje si´
podzia∏u Êrodków na poszczególne województwa.

Szacunkowa tabela finansowa Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”*
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4) ust. 5.7. „Zasady rozliczania projektów oraz dokonywania p∏atnoÊci na rzecz beneficjenta” otrzymuje brzmienie:
„5.7. Zasady rozliczania projektów oraz dokonywania p∏atnoÊci na rzecz beneficjenta
Pomoc udzielana w ramach Programu polega na
refundacji cz´Êci lub ca∏oÊci kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta na realizacj´
projektu lub — w przypadku dzia∏ania 1.2. „U∏atwianie startu m∏odym rolnikom” — na wyp∏acie
premii.
Ârodki wyp∏acane beneficjentom pochodzà z Sekcji Orientacji EFOiGR oraz bud˝etu paƒstwa.
W przypadku dzia∏ania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” krajowe wspó∏finansowanie projektu zapewnia si´
przez Êrodki publiczne gmin b´dàcych beneficjentami tego dzia∏ania lub Êrodki przeznaczone na ten
cel przez ministra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.
Je˝eli beneficjent dzia∏aƒ: 2.2. „Scalanie gruntów”,
2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” lub dzia∏aƒ w ramach priorytetu 3. „Pomoc
techniczna” otrzyma∏ Êrodki z bud˝etu paƒstwa na
ich realizacj´:
1) w kwocie odpowiadajàcej wysokoÊci wspó∏finansowania krajowego — to ARiMR nie dokonuje wyp∏aty Êrodków wspó∏finansowania krajowego;
2) w kwocie odpowiadajàcej wysokoÊci finansowania projektu z Sekcji Orientacji EFOiGR (wyprzedzajàce finansowanie) — to równowartoÊç
Êrodków wyp∏acanych przez ARiMR z Sekcji
Orientacji EFOiGR, stanowiàcych refundacj´
kosztów kwalifikowalnych, beneficjent zwraca
na rachunek dochodów bud˝etu paƒstwa prowadzony przez ministra w∏aÊciwego do spraw
rozwoju wsi.
Je˝eli z przyczyn le˝àcych po stronie beneficjenta,
którym jest samorzàd województwa, kwota Êrodków otrzymanych jako refundacja kosztów kwalifikowalnych wyp∏aconych ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Orientacji EFOiGR jest ni˝sza ni˝ kwota Êrodków otrzymanych jako wyprzedzajàce finansowanie, beneficjent uzupe∏nia brakujàcà kwot´ ze Êrodków w∏asnych poprzez jej odprowadzenie na rachunek dochodów bud˝etu paƒstwa prowadzony przez wojewod´ w∏aÊciwego ze wzgl´du
na siedzib´ samorzàdu województwa.
Je˝eli z przyczyn le˝àcych po stronie beneficjenta,
b´dàcego paƒstwowà osobà prawnà, kwota Êrodków otrzymanych jako refundacja kosztów kwalifikowalnych wyp∏aconych ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Orientacji EFOiGR jest ni˝sza ni˝ kwota Êrodków otrzymanych jako wyprzedzajàce finansowanie, beneficjent uzupe∏nia brakujàcà kwot´ ze Êrodków w∏asnych poprzez jej odprowadzenie na rachunek dochodów bud˝etu paƒstwa prowadzony przez ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi.
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Istnieje mo˝liwoÊç prefinansowania projektów realizowanych przez beneficjentów — podmioty nale˝àce do sektora finansów publicznych. Prefinansowanie jest dokonywane wy∏àcznie ze Êrodków
krajowych.
Podstawà dokonania refundacji jest umowa o dofinansowanie projektu lub decyzja o dofinansowaniu projektu oraz wniosek o p∏atnoÊç. Wnioski
o p∏atnoÊç sk∏ada si´ zgodnie z harmonogramem
okreÊlonym w umowie o dofinansowanie projektu
lub decyzji o dofinansowaniu projektu.
Premia dla beneficjentów dzia∏ania 1.2. „U∏atwianie startu m∏odym rolnikom” jest wyp∏acana jednorazowo na podstawie umowy o dofinansowanie
projektu. Beneficjent nie sk∏ada wniosku o p∏atnoÊç.
Projekty dofinansowywane w ramach dzia∏aƒ:
1.1. „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”,
2.1. „Przywracanie potencja∏u produkcji leÊnej
zniszczonego naturalnà katastrofà lub po˝arem
oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów
zapobiegawczych”, 2.4. „Ró˝nicowanie dzia∏alnoÊci rolniczej i zbli˝onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró˝norodnoÊci dzia∏aƒ lub alternatywnych
êróde∏ dochodów” oraz dzia∏ania 2.6. „Rozwój
i ulepszanie infrastruktury technicznej zwiàzanej
z rolnictwem” mogà byç realizowane w dwóch
etapach, co oznacza mo˝liwoÊç dokonywania wyp∏at dwukrotnie, po zakoƒczeniu ka˝dego z etapów. W dzia∏aniu 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” projekt
mo˝e byç realizowany maksymalnie w 3 etapach,
natomiast w dzia∏aniu 1.5. „Poprawa przetwórstwa
i marketingu artyku∏ów rolnych” — w 4 etapach.
Dla wy˝ej wymienionych dzia∏aƒ przyjmuje si´ zasad´, ˝e p∏atnoÊç koƒcowa powinna stanowiç nie
mniej ni˝ 25 % ∏àcznej kwoty refundacji przyznanej
dla danego projektu.
W dzia∏aniu 2.7. „Pilota˝owy Program Leader +”
planowana, na etapie wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu, wartoÊç jednego etapu powinna wynosiç nie mniej ni˝ 50 tys. z∏ w Schemacie I
i 150 tys. z∏ w Schemacie II.
Dla pozosta∏ych dzia∏aƒ Programu nie wprowadza
si´ szczegó∏owych wytycznych dotyczàcych sposobu ustalania harmonogramu p∏atnoÊci. Kwestia
ta jest ustalana na poziomie og∏oszeƒ lub umów
o dofinansowanie projektu, stosownie do specyfiki konkretnego projektu.
Podstawà dokonania p∏atnoÊci jest wniosek o p∏atnoÊç, okreÊlajàcy wielkoÊç poniesionych kosztów,
wraz z wymaganymi za∏àcznikami, w szczególnoÊci dokumentami potwierdzajàcymi poniesienie
poszczególnych kosztów. Nie dotyczy to:
1) dzia∏ania 1.2. „U∏atwianie startu m∏odym rolnikom”, w którym p∏atnoÊç jest wyp∏acana w postaci premii niezwiàzanej z poniesieniem kosztów kwalifikowalnych;
2) dzia∏ania 1.4. „Wsparcie doradztwa rolniczego”,
w którym rozliczenie jest dokonywane rycza∏to-
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wo, na podstawie liczby i rodzaju zrealizowanych us∏ug.

Nie jest dozwolone ∏àczenie Êrodków na realizacj´
danego projektu, w tym finansowanie dostosowaƒ
gospodarstwa rolnego do standardów Unii Europejskiej, w oparciu o pomoc uzyskanà w ramach
dzia∏ania PROW „Dostosowanie gospodarstw do
standardów Unii Europejskiej” i jednoczesne realizowanie takich inwestycji w ramach dzia∏ania
1.1. „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” lub
przeprowadzanie modernizacji zak∏adu przetwórstwa artyku∏ów rolno-spo˝ywczych w oparciu
o kredyt preferencyjny i Êrodki Programu.

Instytucja wdra˝ajàca przeprowadza weryfikacj´
formalno-rachunkowà wniosków o p∏atnoÊç oraz
weryfikacj´ kwalifikowalnoÊci i zgodnoÊci z umowà o dofinansowanie projektu lub decyzjà o dofinansowaniu projektu wydatków poniesionych
przez beneficjentów.
P∏atnoÊci na rzecz beneficjenta dokonuje ARiMR
jako beneficjent koƒcowy. P∏atnoÊci dokonuje si´
wy∏àcznie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta.

Je˝eli beneficjent otrzyma∏ Êrodki publiczne
w zwiàzku z realizacjà innego zadania lub projektu
inwestycyjnego lub otrzyma∏ p∏atnoÊci niezwiàzane z realizacjà danego projektu inwestycyjnego lub
p∏atnoÊci w ramach PROW, w tym w zakresie dzia∏ania „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”, Êrodki te mogà zostaç przeznaczone na realizacj´ projektu w ramach Programu.”.

Beneficjent koƒcowy mo˝e dochodziç nale˝noÊci
z tytu∏u Êrodków wyp∏aconych w ramach Programu.
Projekty wspó∏finansowane w ramach dzia∏aƒ nie
mogà byç realizowane z udzia∏em innych Êrodków
publicznych, w tym kredytów lub po˝yczek preferencyjnych dofinansowywanych ze Êrodków publicznych lub dotacji, oraz nie mogà byç dofinansowane w ramach innych programów operacyjnych wspó∏finansowanych ze Êrodków funduszy
strukturalnych.
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§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski
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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2006 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym
1. Na podstawie art.16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz
z 2006 r. Nr 73, poz. 501 i Nr 104, poz. 708) og∏asza si´
w za∏àczniku do niniejszego obwieszenia jednolity
tekst ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz. 268), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:
1) ustawà bud˝etowà na rok 1987 z dnia 18 grudnia
1986 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 225),
2) ustawà bud˝etowà na rok 1988 z dnia 21 stycznia
1988 r. (Dz. U. Nr 1, poz. 1),
3) ustawà bud˝etowà na rok 1989 z dnia 15 lutego
1989 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 45),
4) ustawà z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników indywidualnych i cz∏onków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53),

5) ustawà z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upowa˝nieƒ do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U.
Nr 35, poz. 192),
6) ustawà z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zasady opodatkowania
(Dz. U. Nr 74, poz. 443),
7) ustawà z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadaƒ
i kompetencji okreÊlonych w ustawach szczególnych pomi´dzy organy gminy a organy administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 34, poz. 198),
8) ustawà z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24),
9) ustawà z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350),
10) ustawà z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o zmianie
ustawy o podatku rolnym i ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U. Nr 114, poz. 494),

