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Na podstawie art. 10d ust. 4 ustawy z dnia
22 wrzeÊnia 2006 r. o uruchamianiu Êrodków pocho-
dzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej przeznaczonych
na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U.
Nr 187, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 304) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb, w tym terminy:

1) udzielania z bud˝etu paƒstwa po˝yczek na wyprze-
dzajàce finansowanie kosztów kwalifikowalnych
ponoszonych na realizacj´ operacji z udzia∏em
Êrodków Europejskiego Funduszu Rolniczego Roz-
woju Obszarów Wiejskich w ramach nast´pujà-
cych dzia∏aƒ obj´tych programem rozwoju obsza-
rów wiejskich:

a) podstawowe us∏ugi dla gospodarki i ludnoÊci
wiejskiej, odnowa i rozwój wsi oraz wdra˝anie
lokalnych strategii rozwoju — w przypadku po-
˝yczek udzielanych jednostkom samorzàdu te-
rytorialnego,

b) wdra˝anie projektów wspó∏pracy i funkcjono-
wanie lokalnej grupy dzia∏ania — w przypadku
po˝yczek udzielanych lokalnym grupom dzia∏a-
nia;

2) rozliczania oraz zwrotu po˝yczek, o których mowa
w pkt 1, zwanych dalej „po˝yczkami”.

§ 2. 1. Wniosek o udzielenie po˝yczki jednostce
samorzàdu terytorialnego lub lokalnej grupie dzia∏a-
nia, o których mowa w § 1, zwanym dalej „po˝yczko-
biorcà”, sk∏ada si´ w Banku Gospodarstwa Krajowe-
go, na formularzu udost´pnionym przez ten Bank.

2. Wniosek o udzielenie po˝yczki zawiera w szcze-
gólnoÊci wskazanie:

1) nazwy, siedziby i adresu po˝yczkobiorcy;

2) kwoty wnioskowanej po˝yczki;

3) operacji z udzia∏em Êrodków Europejskiego Fun-
duszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach dzia∏aƒ, o których mowa w § 1 pkt 1, na
finansowanie której b´dzie przeznaczona po˝ycz-
ka.

3. Do wniosku o udzielenie po˝yczki do∏àcza si´:

1) zatwierdzonà przez w∏aÊciwy organ samorzàdu
województwa list´ operacji — w przypadku dzia-
∏aƒ, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;

2) pozytywnà opini´ w∏aÊciwego organu samorzàdu
województwa o przyznaniu pomocy — w przypad-
ku dzia∏aƒ, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b.

4. W przypadku gdy wniosek o udzielenie po˝ycz-
ki nie spe∏nia wymagaƒ, o których mowa w ust. 2
lub 3, Bank Gospodarstwa Krajowego wzywa do jego
uzupe∏nienia w terminie wskazanym w tym wezwa-
niu.

§ 3. 1. Zawarcie umowy po˝yczki mi´dzy po˝ycz-
kobiorcà a Bankiem Gospodarstwa Krajowego nast´-
puje nie póêniej ni˝ w terminie miesiàca od dnia z∏o-
˝enia kompletnego wniosku o udzielenie po˝yczki.

2. Umow´, o której mowa w ust. 1, zawiera si´ na
formularzu opracowanym przez Bank Gospodarstwa
Krajowego i zatwierdzonym przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw finansów publicznych.

3. Uruchomienie Êrodków w ramach po˝yczki na-
st´puje po przed∏o˝eniu przez po˝yczkobiorc´:

1) harmonogramu przekazywania transz po˝yczki,
opracowanego przez po˝yczkobiorc´;

2) umowy o przyznaniu pomocy na realizacj´ opera-
cji z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu
Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra-
mach dzia∏aƒ, o których mowa w § 1 pkt 1.

4. Po˝yczkobiorca informuje Bank Gospodarstwa
Krajowego o zmianie harmonogramu przekazywania
transz po˝yczki, zgodnie z warunkami okreÊlonymi
w umowie po˝yczki, nie póêniej ni˝ 30 dni przed mie-
siàcem uruchomienia transzy po˝yczki, której dotyczy
zmiana.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje
Êrodki transz po˝yczki na pokrycie kosztów kwalifiko-
walnych zwiàzanych z realizacjà operacji, której doty-
czy po˝yczka, na rachunek bankowy otwarty przez po-
˝yczkobiorc´ w Banku Gospodarstwa Krajowego do
obs∏ugi tej po˝yczki, w terminie i w wysokoÊci okreÊ-
lonych w harmonogramie przekazywania transz po-
˝yczki oraz zgodnie z warunkami okreÊlonymi w umo-
wie po˝yczki.

§ 4. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicz-
nych, do 15 dnia ka˝dego miesiàca, zapotrzebowanie
na Êrodki z bud˝etu paƒstwa na po˝yczki wraz ze
wskazaniem terminów ich przekazania na okres kolej-
nych 3 miesi´cy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych przekazuje Êrodki z bud˝etu paƒstwa na po˝ycz-
ki na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego, na rachunek bankowy prowadzo-
ny w Banku Gospodarstwa Krajowego wyodr´bniony
do obs∏ugi tych po˝yczek, w terminie i w wysokoÊci
wynikajàcych z zapotrzebowania, o którym mowa
w ust. 1.

968

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 sierpnia 2008 r.

w sprawie po˝yczek z bud˝etu paƒstwa na wyprzedzajàce finansowanie w ramach programu rozwoju 
obszarów wiejskich



Dziennik Ustaw Nr 156 — 8371 — Poz. 968

3. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicz-
nych oraz ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju
wsi, do 15 dnia ka˝dego miesiàca, informacj´ o stanie
wykorzystania Êrodków z po˝yczek w miesiàcu po-
przednim.

§ 5. Po˝yczkobiorca ponosi koszty oprocentowa-
nia i prowizji zwiàzanych z udzieleniem po˝yczki, przy
czym:

1) oprocentowanie dla ka˝dej transzy po˝yczki ciàg-
nionej w danym kwartale kalendarzowym jest
równe 0,25 stopy rentownoÊci 52-tygodniowych
bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim
przetargu przeprowadzonym w miesiàcu poprze-
dzajàcym ten kwarta∏;

2) prowizja wynosi 0,1 % kwoty udzielonej po˝yczki
i jest p∏atna w dniu przekazania pierwszej transzy
po˝yczki.

§ 6. 1. Po˝yczkobiorca dokonuje sp∏aty otrzymanej
po˝yczki wraz z odsetkami lub zwrotu niewykorzysta-
nej cz´Êci po˝yczki na rachunek bankowy, o którym
mowa w § 3 ust. 5.

2. Sp∏ata odsetek naliczonych od kwoty wykorzy-
stanej po˝yczki nast´puje w okresach miesi´cznych,
w terminach okreÊlonych w umowie po˝yczki.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje
Êrodki, o których mowa w ust. 1, tytu∏em ich zwrotu

do bud˝etu paƒstwa, do nast´pnego dnia po dniu ich
otrzymania na rachunek bankowy wskazany przez
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych
w umowie, o której mowa w § 4 ust. 2.

§ 7. 1. Rozliczenia po˝yczki z po˝yczkobiorcà doko-
nuje Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie mie-
siàca od dnia jej ca∏kowitej sp∏aty wraz z odsetkami
lub zwrotu niewykorzystanej cz´Êci po˝yczki i infor-
muje po˝yczkobiorc´ o dokonanym rozliczeniu, zgod-
nie z warunkami okreÊlonymi w umowie po˝yczki.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicz-
nych informacj´ o dokonanym rozliczeniu, w podziale
na poszczególne dzia∏ania, o których mowa w § 1
pkt 1, do 10 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cu, w którym dokonano rozliczenia po˝yczki.

§ 8. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
przyznania akredytacji jednostce organizacyjnej jako
agencji p∏atniczej na podstawie art. 5 ustawy z dnia
22 wrzeÊnia 2006 r. o uruchamianiu Êrodków pocho-
dzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej przeznaczonych
na finansowanie wspólnej polityki rolnej w zakresie
poszczególnych dzia∏aƒ wymienionych w § 1 pkt 1.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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