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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 16 wrzeÊnia 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach dzia∏ania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwiàzanej z rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leÊnictwa przez scalanie gruntów” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007—2013
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, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Post´powanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa.
2. Za∏atwianie spraw zwiàzanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie
czynnoÊci w ramach post´powania
w sprawie przyznania pomocy, z wy∏àczeniem spraw, o których mowa w § 6 ust. 1
i 2 oraz w § 13, mo˝e byç dokonywane
przez upowa˝nionych przez w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa pracowników wojewódzkiej samorzàdowej jednostki organizacyjnej, zwanej dalej „samorzàdowà jednostkà”.

l.g

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia∏ania „Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury zwiàzanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leÊnictwa przez scalanie gruntów”
obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 80, poz. 480 oraz
z 2009 r. Nr 52, poz. 428) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w § 4 w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

w.
rc

„b) nie wczeÊniej ni˝ od dnia 1 stycznia 2007 r. —
w przypadku kosztów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1, a w przypadku
kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, po
dniu z∏o˝enia wniosku o przyznanie pomocy;”;
2) w § 5 uchyla si´ ust. 2;

3) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

ww

„1. Ustalenia terminu i miejsca sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje w∏aÊciwy
organ samorzàdu województwa i podaje do
publicznej wiadomoÊci na stronie internetowej
administrowanej przez urzàd marsza∏kowski
oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasi´gu wojewódzkim.
2. Ustalenia poczàtku terminu sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje w∏aÊciwy
organ samorzàdu województwa, z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç wyznaczony wczeÊniej
ni˝ po up∏ywie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomoÊci informacji, o której mowa
w ust. 1.”;

———————
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)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655
oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2,
w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa
podaje, na stronie internetowej administrowanej przez urzàd marsza∏kowski, informacj´ o upowa˝nieniu pracowników
samorzàdowej jednostki, a informacje,
o których mowa w § 6 ust. 1, sà zamieszczane na stronie internetowej administrowanej przez t´ jednostk´.”;

5) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zatwierdzenia listy operacji, o której mowa
w § 12 ust. 4, dokonuje w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa.”;

6) w § 14 w ust. 1a dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) terminy realizacji etapów operacji.”;

7) w § 15 w ust. 2 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:
„Wyp∏aty pozosta∏ych Êrodków finansowych z tytu∏u pomocy odmawia si´ w drodze decyzji.”;
8) w § 16:
a) ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:
„2. Informacj´ o miejscu sk∏adania wniosków
o p∏atnoÊç w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa podaje do publicznej wiadomoÊci na stronie internetowej administrowanej
przez urzàd marsza∏kowski albo samorzàdowà jednostk´.
3. Wniosek o p∏atnoÊç sk∏ada si´ bezpoÊrednio
w miejscu wskazanym przez w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa.
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1) nie wi´cej ni˝ 10 % tych kosztów — przy
obliczaniu kwoty pomocy przys∏ugujàcej
do wyp∏aty koszty te uwzgl´dnia si´
w wysokoÊci faktycznie poniesionej,

1) wykaz dokumentów, które do∏àcza si´ do
wniosku, w tym:

2) wi´cej ni˝ 10 % tych kosztów — przy obliczaniu kwoty pomocy przys∏ugujàcej
do wyp∏aty koszty te uwzgl´dnia si´
w wysokoÊci:
a) faktycznie poniesionej, je˝eli na podstawie pisemnych wyjaÊnieƒ z∏o˝onych przez beneficjenta w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa uzna,
˝e poniesienie wy˝szych kosztów by∏o
uzasadnione,
b) okreÊlonej w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, je˝eli na podstawie pisemnych wyjaÊnieƒ z∏o˝onych przez beneficjenta w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa uzna,
˝e poniesienie wy˝szych kosztów nie
by∏o uzasadnione
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4. Wniosek o p∏atnoÊç, poza elementami podania okreÊlonymi w przepisach Kodeksu
post´powania administracyjnego, zawiera
w szczególnoÊci:

a) postanowienie o wszcz´ciu post´powania scaleniowego — w przypadku,
o którym mowa w § 14 ust. 2,
b) dokumentacj´ z przeprowadzonego
post´powania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

3) informacje o do∏àczanych do wniosku za∏àcznikach.”,
b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Formularz wniosku o p∏atnoÊç udost´pnia
si´ na stronie internetowej administrowanej przez urzàd marsza∏kowski albo samorzàdowà jednostk´.”;

l.g

9) § 20 otrzymuje brzmienie:

— jednak nie wy˝szej ni˝ wysokoÊç pomocy okreÊlona w decyzji o przyznaniu pomocy.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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„§ 20. Je˝eli zmiany poniesionych kosztów kwalifikowalnych okreÊlonych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji w ramach
przyznanej pomocy wynoszà:

