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Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 
Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę-
puje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania pomocy finan-
sowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie 
infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywa-
niem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rol-
niczymi zasobami wodnymi” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 
(Dz. U. Nr 122, poz. 791, z 2009 r. Nr 159, poz. 1257 
oraz z 2010 r. Nr 133, poz. 893) wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 

1)  w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a.  W przypadku operacji dotyczącej priorytetu, 
o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. c rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia roz-
woju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 
z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego da-
lej „rozporządzeniem nr 1698/2005”, pomoc 
przyznaje się, jeżeli: 

1)  operacja spełnia warunki, o których mowa 
w ust. 1 i 2; 

2)  w związku z realizacją operacji: 

a)  nastąpi zwiększenie zasobów wód po-
wierzchniowych, glebowych, podziem-
nych lub

b)  nastąpi renaturyzacja cieków oraz obsza-
rów podmokłych, lub 

c)  zostanie wyrównany i spowolniony 
spływ wód opadowych.”;

2) w § 4: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a.  Kosztami w przypadku operacji, o której 
mowa w § 3 ust. 2a:

1) pkt 2: 

a) lit. a, są koszty: 

—  przebudowy lub remontu istnieją-
cych systemów melioracyjnych, 
w tym urządzeń melioracji wod-
nych szczegółowych, 

—  budowy lub remontu zbiorników 
wodnych, z uwzględnieniem po-
trzeb przeciwpowodziowych,

—  budowy lub remontu małych bu-
dowli hydrotechnicznych spowal-
niających odpływ wód, 

b) lit. b, są koszty: 

—  odtwarzania naturalnego przebie-
gu cieku (meandrowanie),

—  przywracania możliwości prze-
mieszczania się ryb i innych orga-
nizmów wodnych,

—  ochrony przed erozją wodną,

—  renaturyzacji mokradeł, 

c) lit. c, są koszty: 

—  budowy lub remontu budowli spo-
walniających spływ powierzchnio-
wy wody, 

—  budowy lub remontu budowli wy-
trącających energię spływającej 
i odpływającej wody, 

—  przebudowy budowli niedostoso-
wanych do przepływu wód wezbra-
niowych, 

—  zabudowy biologiczno-technicznej 
skarp, w tym nasadzeń wokół cie-
ku, 

—  rozbiórki budowli wymienionych 
w tiret pierwsze—trzecie, jeżeli nie-
możliwy jest ich remont i dalsze 
użytkowanie w zakresie koniecz-
nym do realizacji operacji; 

2)  są koszty zakupu usług budowlano-
 -montażowych niezbędnych do realizacji 
operacji; 

3)  są koszty zakupu użytków gruntowych 
pod inwestycje w zakresie niezbędnym 
i warunkującym realizację operacji.”,
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1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini-
stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1599). 

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, 
poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, 
poz. 490 i Nr 148, poz. 993.
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b)  w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 
brzmienie: 

„Koszty, o których mowa w ust. 1 i 1a, uznaje 
się za koszty kwalifikowalne, jeżeli:”,

   c)  w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 
brzmienie: 

„Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż okreś- 
lone w ust. 1 i 1a, w szczególności:”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne 
poniesione przez beneficjenta w wysokości 
nieprzekraczającej: 

1)  90% tych kosztów — w ramach wniosko-
wanej pomocy w okresie realizacji Progra-
mu, w przypadku operacji dotyczącej prio-
rytetu, o którym mowa w art. 16a ust. 1 
lit. c rozporządzenia nr 1698/2005, albo 

2)  75% tych kosztów — w ramach wniosko-
wanej pomocy w okresie realizacji Progra-
mu.”,

  e)  w ust. 5 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„— o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i roz-
porządzenia nr 1698/2005, koszty te podlegają 

refundacji w wysokości określonej w ust. 4 po-
mniejszonej o 10%.”;

3) w § 5: 

a)  w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 
brzmienie:

„Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa 
w § 4 ust. 1 i 1a, zalicza się koszty ogólne, bez-
pośrednio związane z przygotowaniem i realiza-
cją operacji, poniesione na:”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2.  Do kosztów kwalifikowalnych, o których mo-
wa w § 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a pkt 3, zalicza się 
koszty w wysokości nieprzekraczającej 10% 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

3.  Koszty zakupu użytków gruntowych, o któ-
rych mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a pkt 3, 
podlegają refundacji do wysokości określo-
nej przez rzeczoznawcę majątkowego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki




