
         

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2017 r. 

Poz. 1571 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 22 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego 

w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego  

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał pro-

dukcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału 

produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1858) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej 

lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-

-badawczych;”, 

b) uchyla się ust. 3; 

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, zalicza się koszty transportu do miejsca realizacji operacji 

materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn i urządzeń objętych operacją, a także koszty montażu.”; 

3) w § 6: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, podaje do publicznej 

wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu 

krajowym oraz w siedzibie Agencji, oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji, ogłoszenie o naborze 

wniosków o przyznanie pomocy nie później niż 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu skła-

dania tych wniosków.”, 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 1906). 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1571 

 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 30 dni.”; 

4) w § 9: 

a) w ust. 1 w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) współposiadacza gospodarstwa, jeżeli wyraził zgodę na nadanie mu tego numeru – w przypadku gdy gospo-

darstwo jest przedmiotem współposiadania;”, 

b) w ust. 2: 

– uchyla się pkt 3, 

– pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia wniosku 

o przyznanie pomocy w imieniu wspólników, o ile umowa spółki nie zawiera takiego upoważnienia – 

w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej 

w formie spółki cywilnej i wspólnik składa wniosek w imieniu wspólników;”, 

– pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) kopię dokumentu albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie samoistne lub zależne gospo-

darstwa, w którym będzie realizowana operacja, z tym że w przypadku posiadania samoistnego nieru-

chomości, dla której księga wieczysta jest prowadzona w systemie teleinformatycznym, o którym mowa 

w art. 25
1 
ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1007), jest wystarczające podanie numeru księgi wieczystej;”, 

– pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatno-

ści, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy, jego małżonkowi, współposiadaczowi 

gospodarstwa lub spółce cywilnej, której jest wspólnikiem, nie został nadany numer identyfikacyjny, 

a w przypadku składania wniosku o wpis tego podmiotu do tej ewidencji łącznie z wnioskiem 

o przyznanie pomocy – oryginał wniosku;”, 

– pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) informację o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

pomocy przeznaczonego do obsługi zaliczki – w przypadku gdy podmiot ten ubiega się o zaliczkę;”, 

– pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„19) kopie dokumentów potwierdzających objęcie upraw rolnych ubezpieczeniem obowiązkowym 

w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na dzień wystąpie-

nia co najmniej jednego ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2–6 i 8–11a ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pra-

cownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez  

notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.”; 

5) w § 12 w ust. 2 w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„jeżeli rolnik na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie spełnił obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia obo-

wiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpiecze-

niach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, i dodatkowo na dzień wystąpienia szkody plantacje chmielu lub sady, 

lub plantacje krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat były objęte dobrowolnym 

ubezpieczeniem, a wielkość ubezpieczenia plantacji chmielu lub sadów, lub plantacji krzewów owocowych, gatunków 

owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat obejmowała:”; 

6) w § 21 w ust. 2 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, i jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-

-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku 

kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r., 

b) zgodnie z przepisami ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na 

podstawie art. 43a ust. 6 ustawy – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,”; 
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7) w § 24 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, 

potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.”. 

§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej 

zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel 
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