
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 17 listopada 2020 r. 

Poz. 2030 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I  ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 10 listopada 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 udziałem 

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

rów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440) zarządza się, co następuje: 

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

runków 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. z 2020 r. poz. 719) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10 w ust. 1 liczbę „14” zastępuje się cyfrą „7”; 

2) w § 11: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodar-

stwa na operację w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d.”, 

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

„1a. W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospo-

darstwa na operację w obszarze nawadniania w gospodarstwie.”, 

c) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku złożenia w jednym roku więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego 

gospodarstwa na operację w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d, lub w przypadku złożenia w jednym 

naborze więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego gospodarstwa na operację w obszarze 

nawadniania w gospodarstwie, Agencja rozpatruje wyłącznie ten wniosek o przyznanie pomocy na operację od-

powiednio w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d, lub w obszarze nawadniania w gospodarstwie, 

który pierwszy wpłynął do Agencji.”; 

                                                           
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 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 1721 i 1928). 
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3) w § 13: 

a) w ust. 3: 

– pkt 1 i 1a otrzymują brzmienie: 

„1) biznesplan opracowany na formularzu udostępnionym do pobrania na stronie internetowej administro-

wanej przez Agencję – w przypadku operacji w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d; 

1a) plan realizacji operacji oraz informację o wielkości ekonomicznej gospodarstwa, opracowane na formu-

larzu udostępnionym do pobrania na stronie internetowej administrowanej przez Agencję – w przypadku 

operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie;”, 

– w pkt 14 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) współposiadacza nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się 

o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy – w przypadku gdy operacja 

będzie realizowana w gospodarstwie, w skład którego wchodzi nieruchomość będąca przedmiotem 

współposiadania, z wyłączeniem współposiadania nieruchomości w ramach wspólnot gruntowych lub 

w przypadku gdy wyłącznie podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy lub jego małżonkowi 

przyznano do tej nieruchomości jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach 

w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub pomoc finansową w ramach działań obszarowych w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 lub programu co najmniej w roku, w którym 

złożono wniosek o przyznanie pomocy, a jeżeli w danym roku nie przyznano jeszcze płatności lub po-

mocy, płatność lub pomoc została przyznana co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku 

o przyznanie pomocy”, 

– w pkt 18a: 

– – lit. a–c otrzymują brzmienie: 

„a) ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych 

wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego 

wraz z kopią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepi-

sami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w przypadku gdy operacja obejmuje in-

westycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wymagającą sporządzenia takiego projektu, 

a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składania wniosku o przyznanie 

pomocy ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego oraz operatu wodnoprawnego, 

b) ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego oraz operatu wodnoprawnego – w przypadku gdy opera-

cja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na 

realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem przypadku, 

o którym mowa w lit. a, 

c) ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych 

w celu nawadniania gruntów lub upraw oraz operatu wodnoprawnego – w przypadku gdy operacja 

obejmuje inwestycję dotyczącą poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadnia-

nia gruntów lub upraw, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego 

na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, z wyłą-

czeniem przypadku gdy operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód 

podziemnych, w przypadku której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza dokumen-

ty, o których mowa w lit. a,”, 

– – po lit. d dodaje się przecinek i lit. e w brzmieniu: 

„e) ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych – w przy-

padku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania urządzeń melioracji wodnych, na  

realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się 

o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada ostateczne pozwole-

nie wodnoprawne”, 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Jeżeli biznesplan lub informacja o wielkości ekonomicznej gospodarstwa nie są składane w formie do-

kumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 

568, 695 i 1517), składa się je na informatycznym nośniku danych (CD, DVD lub pamięć USB) wraz z wydru-

kiem podsumowania tego biznesplanu lub wydrukiem arkusza podsumowującego tę informację.”; 
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4) w § 14: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony: 

1) w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, lub 

2) w sposób określony w § 12 ust. 1 zdanie drugie albo art. 42b ust. 2 ustawy 

– Agencja pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.”, 

b) w ust. 1a: 

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„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 przy-

padku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wymagającą 

sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu skła-

dania wniosku o przyznanie pomocy pozwolenia wodnoprawnego oraz operatu wodnoprawnego, lub 

2) kopii operatu wodnoprawnego – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą: 

a) wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na realizację której jest wymagane 

uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 

pkt 18a lit. a, lub 

b) poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na reali-

zację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem przypadku gdy 

operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, w przypad-

ku której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza dokumenty, o których mowa w § 13 

ust. 3 pkt 18a lit. a lub d, lub”, 

– uchyla się pkt 3, 

c) uchyla się ust. 2; 

5) w § 16: 

a) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy albo 

współposiadacz gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, nie wystąpił o pomoc: 

a) w ramach następujących działań PROW 2007–2013: 

– „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 

– „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

– „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Różnico-

wanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętych PROW 2007–2013, 

b) w ramach następujących typów operacji objętych programem: 

– „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie 

pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, 

– „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”, 

c) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-

wanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” objętego programem, 

d) w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rol-

nych” objętego PROW 2007–2013 lub operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego programem 

– albo wystąpił o tę pomoc i został poinformowany o odmowie przyznania pomocy, przyznaje się 1 punkt.”, 
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b) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy albo 

współposiadacz gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, nie wystąpił o pomoc: 

a) w ramach następujących działań PROW 2007–2013: 

– „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 

– „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

– „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Różnico-

wanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętych PROW 2007–2013, 

b) w ramach następujących typów operacji: 

– „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie 

pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego programem, 

– „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie in- 

westycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego programem, 

c) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-

wanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” objętego programem, 

d) w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rol-

nych” objętego PROW 2007–2013 lub operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego programem 

– albo wystąpił o tę pomoc i został poinformowany o odmowie przyznania pomocy, przyznaje się 1 punkt.”, 

c) w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy albo 

współposiadacz gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, nie wystąpił o pomoc: 

a) w ramach następujących działań PROW 2007–2013: 

– „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 

– „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

– „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Różnico-

wanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007–2013, 

b) w ramach następujących typów operacji objętych programem: 

– „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie 

pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, 

– „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie in- 

westycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”, 

c) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-

wanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” objętego programem, 

d) w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rol-

nych” objętego PROW 2007–2013 lub operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego programem 

– albo wystąpił o tę pomoc i został poinformowany o odmowie przyznania pomocy, przyznaje się 1 punkt.”, 

d) w ust. 5 pkt 6a otrzymuje brzmienie: 

„6a) jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy albo 

współposiadacz gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, nie wystąpił o pomoc: 

a) w ramach następujących działań PROW 2007–2013: 

– „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 

– „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

– „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Różnico-

wanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętych PROW 2007–2013, 



  

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 2030 

 

 

b) w ramach następujących typów operacji objętych programem: 

– „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie 

pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, 

– „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie in- 

westycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”, 

c) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-

wanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” objętego programem, 

d) w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rol-

nych” objętego PROW 2007–2013 lub operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego programem 

– albo wystąpił o tę pomoc i został poinformowany o odmowie przyznania pomocy, przyznaje się 1 punkt.”; 

6) w § 17: 

a) w ust. 3 w pkt 3 wyrazy „4 punkty” zastępuje się wyrazami „3 punkty”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, 

do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów, dla operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy 

złożonymi w tym samym naborze wniosków.”, 

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. W przypadku gdy wnioski o przyznanie pomocy są składane przed zakończeniem weryfikacji wnios- 

ków złożonych w poprzednim naborze wniosków, pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają wnioski złożone 

w poprzednim naborze.”; 

7) w § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest aktualizowana w przypadkach, o których mowa w ust. 2, nie rza-

dziej niż co: 

1) 20 dni – w terminie 8 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1; 

2) 90 dni – po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1.”; 

8) w § 24 w ust. 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie.”; 

9) w § 25: 

a) uchyla się ust. 1 i 2, 

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „ ,o których mowa w ust. 1”; 

10) w § 26 w ust. 2 w pkt 1 uchyla się lit. b; 

11) po § 35d dodaje się § 35e w brzmieniu: 

„§ 35e. Do wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie, złożonych w naborach 

rozpoczynających się w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., które nie spełniają wymagań 

określonych w § 14 ust. 1a, stosuje się § 15.”. 

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

działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi zawarciem umowy o przyznaniu pomocy 

do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu 

dotychczasowym, z tym że: 

1) § 14 ust. 1 stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem; 

2) nie stosuje się § 14 ust. 2. 

2. Do 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, 

w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi wypłatą pomocy do dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Bartosik  
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