
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 września 2016 r. 

Poz. 1569 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 14 września 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania  

oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” 

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. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położo-

nych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1795) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

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

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, z tym że kopie, o których 

mowa w ust. 2 pkt 14 i 15, mogą być potwierdzone przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy.”; 

2) w § 20: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 8, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, są wykonywane do dnia, w którym upływa 5 lat od 

dnia wypłaty płatności końcowej.”; 

3) w § 22 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zrealizował operację, w tym poniósł związane z tym koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 

i w umowie oraz warunkami określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, nie póź-

niej niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku, 

zgodnie z § 23 ust. 2 lub 3 – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;”; 

4) w § 23: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wniosek o płatność składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce rea-

lizacji operacji. Wniosek o płatność składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestro-

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

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

Wsi (Dz. U. poz. 1906). 
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waną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe.”, 

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

„1a. Wniosek o płatność może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednic-

twem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego 

właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. 

1b. Wniosek o płatność, złożony za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, biuro powiatowe Agencji 

przekazuje niezwłocznie do właściwego oddziału regionalnego Agencji. 

1c. W przypadku złożenia wniosku o płatność osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio 

w oddziale regionalnym Agencji albo za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, z chwilą złożenia wniosku 

Agencja wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpi-

sane przez osobę przyjmującą wniosek. W przypadku złożenia wniosku o płatność za pośrednictwem biura po-

wiatowego Agencji, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień złożenia wniosku w tym biurze. 

1d. W przypadku złożenia wniosku o płatność przez nadanie przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za dzień 

złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.”; 

5) w § 25 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika będące-

go radcą prawnym lub adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracow-

nika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo kopią tego potwierdzenia poświadczo-

ną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą 

prawnym lub adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika 

Agencji.”. 

§ 2. Do przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych 

na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 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 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 3. Umowa o przyznaniu pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obsza-

rach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2014–2020 zawarta przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może być zmienio-

na w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel 




