
            

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 r. 

Poz. 760 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 18 kwietnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 

pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania  

„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” 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 Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach 

poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759 i 1021) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 9 w ust. 1 liczbę „100 000” zastępuje się liczbą „150 000”; 

2) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pomocy nie przyznaje się, jeżeli grunty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, wchodziły, w dniu złożenia 

wniosku o płatność albo wniosku o płatność pierwszej raty pomocy, w skład gospodarstwa osoby fizycznej, której: 

1) wypłacono pomoc w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 lub 

2) wypłacono pierwszą ratę pomocy na operację typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania 

„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem.”; 

3) w § 12 w ust. 3 wyraz „albo” zastępuje się wyrazem „lub”; 

4) w § 15 w ust. 1: 

a) w pkt 7 uchyla się lit. a, 

b) uchyla się pkt 8; 

5) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Decyzja o przyznaniu pomocy zawiera pouczenie o konieczności spełnienia warunków, o których mowa 

w ust. 2 oraz w § 22, i przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 20 ust. 3, § 23 ust. 4 i § 25 ust. 2, oraz 

o skutkach niespełnienia tych warunków lub nieprzedłożenia tych dokumentów.”; 

6) w § 20 w ust. 1 liczbę „80 000” zastępuje się liczbą „120 000”; 

                                                           
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 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 1250). 
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7) w § 23 w ust. 1 liczbę „20 000” zastępuje się liczbą „30 000”; 

8) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli w części VI. Urządzenia do przechowywania i stosowania nawozów 

naturalnych w lp. 63 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

 5)   szczelinowe tarczowe 8 

§ 2. 1. Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania 

„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do 

dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem § 19 ust. 3 rozporzą-

dzenia zmienianego w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

2. Do wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc 

w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 w odniesieniu do osób, którym przyznano tę pomoc: 

1) przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 

2) po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli postępowanie w sprawie przyznania tej pomocy zostało 

wszczęte 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: J. Ardanowski 
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