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Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 
Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania pomocy finan-
sowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie 
infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywa-
niem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rol-
niczymi zasobami wodnymi” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 
(Dz. U. Nr 122, poz. 791 oraz z 2009 r. Nr 159, poz. 1257) 
wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 4:

a)  w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  dostawy, roboty budowlane i usługi, związa-
ne z realizacją operacji, zostały nabyte w try-
bie przepisów o zamówieniach publicz-
nych.”,

b)  dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5.  W przypadku gdy zdarzenie powodujące po-
niesienie kosztów kwalifikowalnych:

1)  nie zostało uwzględnione w oddzielnym 
systemie rachunkowości albo

2)  do jego identyfikacji nie wykorzystano od-
powiedniego kodu rachunkowego

— o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roz- 
woju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
(Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, 
z późn. zm.), zwanego dalej „rozporzą- 
dzeniem nr 1698/2005”, koszty te podlegają 
refundacji w wysokości określonej w ust. 4 
pomniejszonej o 10 %.

  6.  Prowadzenie oddzielnego systemu rachun-
kowości albo korzystanie z odpowiedniego 

kodu rachunkowego dla wszystkich transak-
cji związanych z pomocą, o których mowa 
w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia 
nr 1698/2005, odbywa się w ramach prowa-
dzonych ksiąg rachunkowych.”;

2)  po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. 1.  Właściwy organ samorządu wojewódz-
twa, na prośbę beneficjenta, w przypad-
ku gdy beneficjent uprawdopodobni, że 
złożenie pierwszego wniosku o płatność 
w terminie:

1)  jest niemożliwe albo znacznie utrud-
nione z powodu działania siły wyższej 
lub wystąpienia wyjątkowych okolicz-
ności, o których mowa w § 19 i art. 47 
ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 — 
wydłuża ten termin o czas niezbędny 
do dokonania tej czynności;

2)  było niemożliwe albo znacznie utrud-
nione z powodu działania siły wyższej 
lub wystąpienia wyjątkowych okolicz-
ności, o których mowa w § 19 i art. 47 
ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 — 
określa nowy termin niezbędny do do-
konania tej czynności.

2.  Do przypadków określonych w ust. 1 
stosuje się art. 47 ust. 2 rozporządzenia 
nr 1974/2006.”;

3)  w § 15:

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

„1a.  Właściwy organ samorządu województwa, 
na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może 
wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wy-
konania przez beneficjenta określonych 
czynności w toku postępowania w sprawie 
wypłaty środków finansowych, jednak nie 
dłużej niż o 3 miesiące.

  1b.  Wyrażenie przez właściwy organ samo- 
rządu województwa zgody na przedłużenie 
terminu wykonania przez beneficjenta 
określonych czynności w toku postępowa-
nia w sprawie wypłaty środków finanso-
wych wstrzymuje, do dnia upływu tego ter-
minu, bieg terminu rozpatrywania wniosku 
o płatność.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.  Jeżeli na podstawie § 14a ust. 1 pkt 2 został 
określony nowy termin złożenia pierwszego 
wniosku o płatność, przepisu ust. 2 nie sto-
suje się, a w przypadku gdy marszałek woje-
wództwa wydał decyzję o stwierdzeniu wy-
gaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy, 
marszałek ten z urzędu uchyla tę decyzję.”;
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 lipca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem 

rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini-
stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, 
poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, 
poz. 490.
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4)  w § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  osiąga cel operacji i zachowuje go przez 5 lat 
od dnia przyznania pomocy;”;

5)  w § 17a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  pkt 3 — zwrotowi podlega 1 % kwoty pomo-
cy;”.

§ 2. Do spraw dotyczących przyznania pomocy 
finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwi-
janie infrastruktury związanej z rozwojem i dostoso-
wywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowa-
nie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Pro- 
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007—2013, wszczętych i niezakończonych ostateczną 
decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, 
stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Przepisy § 4 ust. 5 i 6 rozporządzenia wymie-
nionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym roz-
porządzeniem, stosuje się od nowego roku obrotowe-
go, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wy-
łącznie do refundacji kosztów poniesionych na realiza-
cję operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy 
finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwi-
janie infrastruktury związanej z rozwojem i dostoso-
wywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowa-
nie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 
złożonym nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie ni-
niejszego rozporządzenia.

§ 4. 1. Przepis § 14a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wy-
mienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym 
rozporządzeniem, stosuje się również w przypadku, 
gdy działanie siły wyższej lub wystąpienie wyjątko-
wych okoliczności, o których mowa w § 19 rozporzą-

dzenia wymienionego w § 1 oraz w art. 47 ust. 1 roz-
porządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grud-
nia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady sto-
sowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, 
str. 15, z późn. zm.), miały miejsce przed dniem wejś-
cia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, benefi-
cjent składa prośbę, o której mowa w § 14a ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu na-
danym niniejszym rozporządzeniem, w terminie okreś- 
lonym w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające-
go szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
liczonym od dnia:

1)  wejścia w życie niniejszego rozporządzenia albo

2)  określonego w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komi-
sji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Euro-
pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) — w przypadku gdy ten dzień 
nastąpi po dniu wejścia w życie niniejszego rozpo-
rządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. A. Ławniczak
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