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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 9 kwietnia 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach dzia∏ania „Grupy producentów rolnych” obj´tej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007—2013
wego ze wzgl´du na siedzib´ grupy dyrektora oddzia∏u regionalnego Agencji, przy czym
w przypadku grup, które zosta∏y wykreÊlone
z rejestru i nie skorzysta∏y z pomocy ze Êrodków pochodzàcych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego
Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów
Wiejskich, a nast´pnie zosta∏y wpisane do
tego rejestru ponownie, termin ten liczy si´
od dnia ostatniego wpisu.”;

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.
Nr 64, poz. 427) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach dzia∏ania „Grupy producentów
rolnych” obj´tej Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 81, poz. 550)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) która zosta∏a utworzona ze wzgl´du na produkty lub grup´ produktów, okreÊlonych
w za∏àczniku do rozporzàdzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia
2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup
produktów, dla których mogà byç tworzone
grupy producentów rolnych, minimalnej
rocznej wielkoÊci produkcji towarowej oraz
minimalnej liczby cz∏onków grupy producentów rolnych (Dz. U. Nr 72, poz. 424),
z wy∏àczeniem owoców i warzyw oraz owoców i warzyw przeznaczonych dla przetwórstwa;”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek sk∏ada si´ w terminie 6 miesi´cy
od dnia wpisu grupy do rejestru do w∏aÊci———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

2) w § 6 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) na podstawie decyzji dyrektora oddzia∏u regionalnego Agencji, która jest wydawana w terminie 90 dni od dnia z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç;”;
3) w § 7 w ust. 2 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) przychody netto grupy ze sprzeda˝y produktów lub grupy produktów, ze wzgl´du na które
grupa zosta∏a utworzona, wytworzonych w gospodarstwach jej cz∏onków i sprzedanych odbiorcom nieb´dàcym cz∏onkami grupy;”;
4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. WysokoÊç udzielanej pomocy w danym roku
prowadzenia dzia∏alnoÊci przez grup´ ustala
si´ na podstawie wartoÊci udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzeda˝y
produktów lub grupy produktów, ze wzgl´du
na które grupa zosta∏a utworzona, i wytworzonych w gospodarstwach jej cz∏onków oraz
sprzedanych odbiorcom nieb´dàcym cz∏onkami grupy.”;
5) uchyla si´ za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 11 kwietnia 2008 r.
w sprawie trybu rejestracji statków u˝ywanych na wodach Êródlàdowych do uprawiania sportu lub rekreacji
Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej (Dz. U. z 2006 r.
———————
1)

Nr 123, poz. 857 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 846
i Nr 176, poz. 1238) zarzàdza si´, co nast´puje:

Minister Sportu i Turystyki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).

