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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 września 2016 r.
Poz. 1564

RO ZP O RZĄDZENIE
M INISTRA RO LNICTWA I RO ZWO J U WSI 1)
z dnia 14 września 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” 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 Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337) zarządza się, co następuje:

1)
2)
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§ 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 „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój
usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1843) wprowadza się następujące zmiany:
użyte w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, § 9 ust. 2 pkt 2 oraz § 16 ust. 6 wyrazy „załączniku do rozporządzenia”
zastępuje się wyrazami „załączniku nr 1 do rozporządzenia”;
w § 12:
a)

w ust. 1:

– uchyla się pkt 3 i 5,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7)

zestawienie rzeczowo-finansowe operacji obejmujące poszczególne zadania w ramach operacji, przy
czym koszty tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu ujęte w tym zestawieniu powinny być
objęte jednym zadaniem;”,

b) w ust. 2:
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– uchyla się pkt 7 i 10,

– pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) kopię dokumentu albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie samoistne lub zależne nieruchomości, na której będzie realizowana operacja, przy czym w przypadku posiadania samoistnego
nieruchomości, dla której księga wieczysta jest prowadzona w systemie informatycznym, o którym mowa w art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r.
poz. 790, 996 i 1159), wystarczające jest podanie numeru księgi wieczystej – w przypadku gdy inwestycja jest związana z wyposażeniem tej nieruchomości;”,

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 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. poz. 1906).
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ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3)

w § 14:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„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 albo przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo 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. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy pomimo wezwania nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie ten podmiot, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni
od dnia doręczenia wezwania.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy pomimo powtórnego wezwania nie usunął wszystkich braków wskazanych przez Agencję, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy stosuje się
odpowiednio.”,
c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie kwoty wnioskowanej pomocy przez jej zwiększenie lub w zakresie planu finansowego
operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem zmian wynikających z wezwań Agencji.”;
4)

w § 15:
a)

w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) jeżeli operacja realizowana jest poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń
i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz przy zastosowaniu rozwiązań niskoemisyjnych – za które przyznaje się 2 pkt;”,
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b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wykaz rodzajów inwestycji służących do spełnienia kryterium, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b,
jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;

5)

w § 16:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku
o przyznanie pomocy oraz dokumentach, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 i 17, złożonych w dniu złożenia
wniosku o przyznanie pomocy.”,

b) uchyla się ust. 7;

6)

w § 22 w ust. 1:
a)

pkt 8 otrzymuje brzmienie:

zrealizowania operacji i złożenia wniosku o płatność końcową w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2
pkt 3 albo ust. 4 pkt 1 lit. d;”,

ww

„8)

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) osiągnięcia, w wyniku realizacji operacji, co najmniej 30% przychodów ze sprzedaży usług w zakresie rodzajów działalności gospodarczej określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w stosunku do założeń
biznesplanu w trzecim roku obrotowym od dnia złożenia wniosku o płatność końcową, przyjmując za
pierwszy rok obrotowy rok, w którym złożono wniosek o płatność końcową;”;

7)

w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel
niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.”;
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w § 24:
a)

w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)
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8)
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zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty, zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, a gdy został wezwany do usunięcia
braków w tym wniosku zgodnie z § 26 ust. 2 lub 3 – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia
tego wezwania;”,

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w formie rozliczenia bezgotówkowego;”;
9)

po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:

„§ 24a. Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji
lub złożenie wniosku o płatność końcową po upływie terminów określonych w § 5 ust. 2 pkt 3 albo ust. 4 pkt 1 lit. d,
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.”;
10) w § 26:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o płatność składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o płatność składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

„1a. Wniosek o płatność może być złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego
Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

w.
rc

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 podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. W przypadku złożenia wniosku o płatność za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień złożenia wniosku w tym biurze.”;

11) w § 29 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Do wniosku nabywcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy § 12 ust. 1 pkt 1, 2, 6
i 7, ust. 2–4, § 13 ust. 3, § 14 oraz § 18–20.”;

12) załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1 i dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 września 2016 r. (poz. 1564)

WYKAZ RODZAJÓW INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH DO SPEŁNIENIA KRYTERIUM,
O KTÓRYM MOWA W § 15 UST. 2 PKT 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA
A. OPRYSKIWACZE I ZAPRAWIARKI ORAZ STANOWISKA DO MYCIA OPRYSKIWACZY
1. Opryskiwacze polowe rękawowe z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP)
2. Opryskiwacze sadownicze osłonowe (tunelowe i reflektorowe)

3. Opryskiwacze sadownicze deflektorowe i wielogardzielowe (z kierowanym strumieniem powietrza)

4. Opryskiwacze rzędowe (w tym z PSP), pasowe i osłonowe stosowane w uprawach polowych, warzywniczych, szkółkarskich lub na plantacjach owoców miękkich
5. Opryskiwacze z komputerem (sterownikiem elektronicznym) lub wyłącznie komputer (sterownik) do utrzymania
stałej dawki środków ochrony roślin niezależnie od prędkości jazdy, w tym z wykorzystaniem sygnału GPS
6. Opryskiwacze ze zdalnie wyłączanymi sekcjami lub rozpylaczami
7. Opryskiwacze z głowicami wielorozpylaczowymi

8. Opryskiwacze z dodatkowym zbiornikiem na wodę do mycia urządzenia lub odrębny zestaw do płukania i mycia
opryskiwacza na polu
9. Zaprawiarki nasion i ziemniaków

B. MASZYNY DO STOSOWANIA NAWOZÓW MINERALNYCH I NATURALNYCH ORAZ SEPARATORY
GNOJOWICY

10. Dwutarczowe rozsiewacze nawozów sterujące precyzyjną dawką nawozów mineralnych proporcjonalnie do prędkości
jazdy
11. Dwutarczowe rozsiewacze nawozów z kontrolowanym promieniem rozrzutu (np. z systemem rozsiewu granicznego)

w.
rc

12. Rozsiewacze nawozów mineralnych z komputerem (sterownikiem elektronicznym) lub wyłącznie komputer (sterownik)
do utrzymania stałej dawki nawozów niezależnie od prędkości jazdy, w tym z wykorzystaniem sygnału GPS
13. Urządzenia do oznaczania zaopatrzenia roślin w azot

14. Urządzenia GPS pozwalające mapować pola (mapowanie plonu, mapowanie właściwości gleby, w tym zasobności PK)
15. Wozy asenizacyjne z aplikatorami gnojowicy lub wyłącznie aplikatory typu:
1) węże wleczone
2) doglebowe kultywatorowe lub talerzowe
3) doglebowe tarczowe (szczelinowe)
4) stopkowe, łyżwowe
16. Rozrzutniki obornika i kompostu:
1) z adapterem pionowym 2- lub 4-walcowym
2) z adapterem rozdrabniającym poziomym i tarczami rozrzucającymi
17. Deflektory kierunku rozrzutu, jako wyposażenie opcjonalne rozrzutników obornika
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18. Aeratory do produkcji kompostu z obornika i masy organicznej
19. Przewoźne separatory gnojowicy
C. MASZYNY DO UPRAWY GLEBY
20. Pługi dłutowe, kultywatory dłutowe, grubery
21. Głębosze

22. Agregaty uprawowe i uprawowo-siewne z nawożeniem wgłębnym
23. Zestawy do uprawy i siewu bezpośredniego (bezorkowa uprawa gleby), w tym z nawożeniem okołonasiennym
24. Chwastowniki, brona chwastownik
25. Mulczery przygotowujące mulcz ze słomy oraz z roślin uprawianych jako śródplony i międzyplony
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26. Siewniki do poplonów i agregaty uprawowo-siewne z siewnikiem do poplonów
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27. Pielniki do upraw międzyrzędowych
28. Pielniki do upraw międzyrzędowych z doglebowymi aplikatorami nawozów, mikroelementów lub biopreparatów
29. Pielniki boczne do sadów

30. Urządzenia do rozkładania włóknin, folii i słomy

D. URZĄDZENIA SŁUŻĄCE DO UPRAWY, PIELĘGNACJI I ZBIORU Z TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH
31. Pługi łąkowe (odkładnice śrubowe)
32. Glebogryzarki
33. Wały i włóki łąkowe

34. Specjalistyczne siewniki do posiewu łąk (szczelinowe, pasmowo-gryzujące)
35. Agregaty do renowacji (pielęgnacji) łąk
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36. Urządzenia do zbioru skoszonej biomasy, w tym:
1) prasy zbierające zwijające
2) prasy zbierające wielkogabarytowe
3) prasoowijarki
4) owijarki bel sianokiszonki folią, w tym stacjonarne i samozaładowcze oraz szeregowe
5) prasy silosujące do zakiszania siana w rękawach foliowych
6) sieczkarnie ciągnikowe z zespołem podbierającym
7) adapter podbierający do sieczkarni samobieżnych
8) adapter – kosiarka do sieczkarni samobieżnych
9) przyczepy zbierające (samozaładowcze) do siana i sianokiszonki
10) przyczepy zbierające z kosiarką bębnową
11) kosiarki polowe
12) przetrząsarki
13) zgrabiarki
14) wały do rozgarniania i/lub ugniatania zielonki w silosie lub na pryzmie
15) równiarki (np. wirnikowe) pryzmowanej (silosowanej) zielonki
37. Specjalistyczne przyczepy do transportu zielonek z TUZ:
1) przyczepy (platformy) do przewozu bel sprasowanego siana
2) przyczepy objętościowe
E. MASZYNY DO PRZYGOTOWANIA PASZ
38. Wozy paszowe rozdrabniająco-mieszające
F. SUSZARNIE ZBÓŻ

39. Suszarnie do ziarna na gaz (np. LPG, gaz ziemny)

40. Suszarnie ziarna z rekuperacją (odzyskiem ciepła) na gaz lub lekki olej opałowy
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G. MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW ROLNYCH DO SPRZEDAŻY
(OWOCE, WARZYWA, ZIEMNIAKI)
41. Maszyny i urządzenia do suchej separacji i czyszczenia warzyw – separatory ziemi (odziemiacze, odsiewacze, czyszczarki szczotkowe)
42. Myjki warzyw i owoców z recyrkulacyjnym systemem obiegu i podczyszczania wody, w tym:
1) płuczki wibracyjne
2) płuczki bębnowe
3) płuczki łapowe
4) myjki grabkowe
5) myjki (płuczki) wodno-powietrzne
6) myjki szczotkowe
7) myjki szczotkowo-wodno-powietrzne
8) polerki szczotkowe
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44. Filtry zanieczyszczeń:
1) bębnowe obrotowe
2) szczelinowe
3) sitowo-szczotkowe
4) siatkowe
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43. Myjki opakowań zbiorczych z recyrkulacyjnym systemem obiegu i podczyszczania wody

H. MASZYNY I URZĄDZENIA DO SADZENIA I ZBIORU ROŚLIN ENERGETYCZNYCH ORAZ DO PRODUKCJI BRYKIETÓW Z BIOMASY
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45. Maszyny do sadzenia i zbioru roślin energetycznych:
1) sadzarki do wierzby
2) przewoźne rębaki do wierzby
3) ciągnikowe sieczkarnie do zbioru i zrębkowania wierzby
4) adaptacja sieczkarni samobieżnej do zbioru wierzby – przystawka (heder) do zbioru wierzby

