
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. 

Poz. 466 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI
1)

 

z dnia 24 marca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania  

oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 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 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173 oraz z 2015 r. poz. 349) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki 

i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1419) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w § 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5)  gminie – w przypadku operacji dotyczącej budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odna-

wialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, 

z przeznaczeniem na potrzeby własne, zwanych dalej „mikroinstalacjami prosumenckimi”.”; 

2)  po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu: 

„§ 2b. Pomoc przyznawana na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich stanowi pomoc 

de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stoso-

wania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 

z 24.12.2013, str. 1).”; 

3)  w § 3: 

a)  w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwali-

fikowalnych przyznawaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi: 

a)  w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r., 

a w przypadku operacji dotyczącej budowy mikroinstalacji prosumenckich do dnia 16 października 

2015 r. – w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie, 

b)  nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r., a w przypadku operacji dotyczącej budowy mikroinstalacji 

prosumenckich do dnia 16 października 2015 r. – w przypadku operacji realizowanej w dwóch eta-

pach;”, 

                                                           
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 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 1261). 
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b)  dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Operacja dotycząca mikroinstalacji prosumenckich, oprócz budowy mikroinstalacji prosumenckich na 

obiektach użyteczności publicznej, może być realizowana również na obiektach niebędących obiektami użytecz-

ności publicznej, pod warunkiem że wytworzona energia elektryczna lub cieplna będzie wykorzystana wyłącznie 

na potrzeby gospodarstw domowych.”; 

4)  w § 4: 

a)  w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  90% tych kosztów w ramach wnioskowanej pomocy w okresie realizacji Programu – w przypadku operacji 

dotyczącej tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub moderni-

zacji takiej infrastruktury, lub budowy mikroinstalacji prosumenckich albo”, 

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie: 

„4a. W przypadku gdy operacja dotycząca budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska sta-

łego jest realizowana przez związek międzygminny, refundacja nie może przekroczyć kwoty, o której mowa 

w ust. 4 pkt 2 lit. d.”; 

5)  w § 6: 

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

„1a. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w przypadku operacji dotyczących budowy mikro-

instalacji prosumenckich właściwy organ samorządu województwa ustala po uzgodnieniu z ministrem właści-

wym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi.”, 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustalenia początku terminu składania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje właściwy organ samo-

rządu województwa, a w przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich –  właściwy 

organ samorządu województwa po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właści-

wym do spraw rozwoju wsi. Termin ten nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia po-

dania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1.”; 

6)  w § 11: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli złożony wniosek o przyznanie pomocy jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, wzywa 

się wnioskodawcę, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub braków, w terminie 14 dni, a w przypadku ope-

racji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich w terminie 7 dni – od dnia doręczenia wezwania.”, 

b)  w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  usunął w terminie nie wszystkie nieprawidłowości lub braki, wzywa się go ponownie, na piśmie, do usu-

nięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków, w terminie 14 dni, a w przypadku operacji dotyczących 

budowy mikroinstalacji prosumenckich w terminie 7 dni – od dnia doręczenia wezwania.”, 

c)  w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Złożony wniosek o przyznanie pomocy, z wyjątkiem wniosku o przyznanie pomocy na budowę mikroinstalacji 

prosumenckich, może być zmieniony przez wnioskodawcę:”; 

7)  w § 12: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany w terminie 3 miesięcy, a w przypadku operacji doty-

czących budowy mikroinstalacji prosumenckich w terminie 45 dni – od upływu terminu, o którym mowa w § 6 

ust. 1.”, 

b)  dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich termin na rozpatrzenie 

wniosku o przyznanie pomocy, o którym mowa w ust. 1, kończy się w dniu przekazania Agencji Restrukturyza-

cji i Modernizacji Rolnictwa zatwierdzonej przez właściwy organ samorządu województwa listy operacji, 

o której mowa w § 13 ust. 6.”; 
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8)  w § 13: 

a)  w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11)  jeżeli koszty kwalifikowalne operacji dotyczą budowy mikroinstalacji prosumenckich na obiektach niebę-

dących obiektami użyteczności publicznej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.
2)

), na poziomie: 

a)  niższym niż 50% kosztów kwalifikowalnych – 0 punktów, 

b)  równym lub wyższym niż 50% kosztów kwalifikowalnych – 4 punkty.”, 

b)  po ust. 6 dodaje się ust. 6a–6f w brzmieniu: 

„6a. W przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich, z wyjątkiem operacji, dla 

których pomoc jest przyznawana zgodnie z ust. 6b, pomoc przyznaje się według kolejności ustalonej na liście 

krajowej sporządzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie list operacji prze-

kazanych przez właściwy organ samorządu województwa, po ich zatwierdzeniu, o którym mowa w § 14 ust. 1. 

6b. W przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich samorząd województwa, 

po zatwierdzeniu listy operacji, o którym mowa w § 14 ust. 1, może zawrzeć umowy z nie więcej niż trzema 

wnioskodawcami, których operacje zostały umieszczone na trzech najwyższych pozycjach listy operacji, o której 

mowa w ust. 6, po podaniu tej listy do publicznej wiadomości na stronie urzędu marszałkowskiego albo samo-

rządowej jednostki. 

6c. Listę krajową, o której mowa w ust. 6a, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sporządza 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania list operacji przekazanych przez właściwy organ samorządu województwa. 

6d. Na liście krajowej, o której mowa w ust. 6a, w pierwszej kolejności umieszcza się nie więcej niż trzy 

operacje z każdego województwa, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w danym województwie, dla któ-

rych zostały lub zostaną zawarte umowy zgodnie z ust. 6b. 

6e. Na kolejnych pozycjach listy krajowej, o której mowa w ust. 6a, umieszcza się pozostałe operacje ze 

wszystkich województw w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. W przypadku gdy operacje te 

uzyskają tę samą liczbę punktów, umieszcza się je na liście krajowej, o której mowa w ust. 6a, według kryteriów 

określonych w ust. 4 i 5. 

6f. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie 

internetowej listę krajową, o której mowa w ust. 6a.”, 

c)  w ust. 7 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) budowy mikroinstalacji prosumenckich – jest uzyskanie co najmniej 5 punktów.”; 

9)  w § 14: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Umowy są zawierane w kolejności wynikającej z listy operacji, o której mowa w § 13 ust. 6, w ramach 

środków dostępnych w danym województwie, a w przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji pro-

sumenckich – w kolejności wynikającej z listy operacji, o której mowa w § 13 ust. 6a, do wysokości dostępnych 

środków na realizację operacji.”, 

b)  po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W przypadku gdy wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pomocy na operację dotyczącą budowy 

mikroinstalacji prosumenckich nie stawił się w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy, po-

mocy nie przyznaje się.”, 

c)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 4a informuje się o tym wnioskodawcę, na piśmie, 

podając przyczyny nieprzyznania pomocy.”. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 

                                                           
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. 

Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56, poz. 461, z 2010 r. Nr 239, poz. 1597, z 2012 r. poz. 1289 oraz z 2013 r. poz. 926. 




