
           

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 31 stycznia 2020 r. 

Poz. 155 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1) 

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

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

finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

w gospodarstwach rolnych” 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 udzia-

łem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83, 504, 1824 i 2020) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych  

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1371, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10: 

a) w ust. 1 liczbę „30” zastępuje się liczbą „14”, 

b) w ust. 3 liczbę „30” zastępuje się liczbą „60”; 

2) w § 13: 

a) w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. a i c, 

b) w ust. 3: 

– w pkt 18a: 

– – lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) zgłoszenia wodnoprawnego wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wod-

noprawnego – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję wymagającą dokonania zgłoszenia 

wodnoprawnego”, 

– – po lit. d dodaje się część wspólną liter w brzmieniu: 

„– w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie;”, 

                                                           
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 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 2258). 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 399 i 1617, z 2017 r. poz. 1041, z 2018 r. 

poz. 544 oraz z 2019 r. poz. 407 i 1584. 
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– po pkt 18a dodaje się pkt 18b w brzmieniu: 

„18b) opinię w zakresie możliwości zaopatrzenia w wodę do celów nawadniania w gospodarstwie z wód pod-

ziemnych, sporządzoną przez osobę posiadającą kwalifikacje w zawodzie geolog w zakresie czynności 

polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi w kategorii IV lub V, 

określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 

1214 i 1495) – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód pod-

ziemnych, która nie wymaga sporządzenia projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód pod-

ziemnych, zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego, lub uzyskania pozwolenia wodno-

prawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych – w przypadku operacji w obszarze nawadniania 

w gospodarstwie;”, 

– w pkt 22 skreśla się wyrazy „jego małżonkowi,”, 

– uchyla się pkt 24 i 26; 

3) w § 14 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Jeżeli do wniosku o przyznanie pomocy w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie, 

w dniu jego złożenia, nie dołączono: 

1) kopii decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią 

tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego – w przypadku gdy opera-

cja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wymagającą sporządzenia takiego pro-

jektu, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składania wniosku o przyznanie po-

mocy pozwolenia wodnoprawnego, lub 

2) kopii pozwolenia wodnoprawnego wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to po-

zwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub 

powierzchniowych, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubie-

gający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada pozwolenie wodno-

prawne, lub 

3) kopii pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania 

gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – 

w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą poboru wód powierzchniowych lub podziemnych 

w celu nawadniania gruntów lub upraw, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnopraw-

nego, z wyłączeniem przypadku gdy operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód 

podziemnych, w przypadku której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza dokumenty, o których 

mowa w § 13 ust. 3 pkt 18a lit. a, lub 

4) kopii zgłoszenia wodnoprawnego wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodno-

prawnego – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję wymagającą dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, 

lub 

5) opinii w zakresie możliwości zaopatrzenia w wodę do celów nawadniania w gospodarstwie z wód podziem-

nych, sporządzonej przez osobę posiadającą kwalifikacje w zawodzie geolog w zakresie czynności polegają-

cych na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi w kategorii IV lub V, określone 

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze – w przypadku gdy operacja obejmuje  

inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, która nie wymaga sporządzenia projektu robót geolo-

gicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych, zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego, lub 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych 

– Agencja pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.”; 

4) w § 15 w ust. 1 wyrazy „ust. 1 i 3” zastępuje się wyrazami „ust. 1, 1a i 3”; 

5) w § 16: 

a) w ust. 5 uchyla się pkt 7, 

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Uznaje się, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy realizuje co najmniej jedno zobowiązanie, 

o którym mowa w ust. 8 pkt 4, jeżeli w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się 

o przyznanie pomocy lub jego małżonek wystąpił z wnioskiem o przyznanie płatności w ramach danego zobo-

wiązania, który obejmuje grunty wchodzące w skład gospodarstwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

pomocy, oraz przyznano temu podmiotowi lub jego małżonkowi: 

1) tę płatność albo 
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2) płatność w ramach danego zobowiązania w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie po-

mocy – w przypadku gdy w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie przyznano podmiotowi ubie-

gającemu się o przyznanie pomocy lub jego małżonkowi płatności w ramach danego zobowiązania.”; 

6) w § 17 w ust. 1: 

a) w pkt 1 wyrazy „pkt 1, 17, 17a i 24–26” zastępuje się wyrazami „pkt 1, 17, 17a i 25”, 

b) w pkt 2 po wyrazach „pkt 1a” dodaje się przecinek i wyrazy „złożonych wraz z tym wnioskiem, w dniu złożenia 

tego wniosku”; 

7) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezes Agencji, nie później niż w terminie 60 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie 

pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację 

o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach – 

w przypadku naboru wniosków w ramach obszarów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d.”; 

8) w § 24 w ust. 1: 

a) w pkt 13 wyrazy „5 lat” zastępuje się wyrazami „4 lat”, 

b) w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 

„15) złożenia sprawozdania sporządzonego przez osobę posiadającą kwalifikacje w zawodzie geolog w zakresie 

czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi w kategorii IV 

lub V, określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze – w przypadku gdy 

operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, która nie wymaga sporzą-

dzenia projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych, zgodnie z przepisami Prawa 

geologicznego i górniczego, lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód pod-

ziemnych.”. 

§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddzia-

łania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą-

dzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie, złożonych w pierwszym naborze wniosków o przyznanie 

pomocy w tym obszarze, ogłoszonym w 2020 r., dokument, o którym mowa w § 14 ust. 1a pkt 5 rozporządzenia zmienia-

nego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, składa się na wezwanie Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa dokonane zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniej-

szym rozporządzeniem i § 15 ust. 1a rozporządzenia zmienianego w § 1. W przypadku niezłożenia tego dokumentu przed 

upływem terminu, o którym mowa w § 15 ust. 1a rozporządzenia zmienianego w § 1, Agencja Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa nie przyznaje pomocy. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Giżyński 
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