
                          

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 listopada 2022 r. 

Poz. 2434 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I  ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 17 listopada 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” 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. z 2022 r. poz. 2422 i 2433) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warun-

ków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych 

na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 915) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 w ust. 1 w pkt 2 w części wspólnej i w § 23a liczbę „2023” zastępuje się liczbą „2025”; 

2) w § 10: 

a) w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320)” zastępuje się wyrazami „w polskiej 

placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręcza-

niem korespondencji na terenie Unii Europejskiej”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez nadanie przesyłką rejestrowaną w polskiej 

placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej 

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

3) w § 11 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Jeżeli biznesplan nie jest składany w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych w rozu-

mieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569 

i 1002), składa się go na informatycznym nośniku danych (CD, DVD lub pamięć USB) wraz z wydrukiem pod-

sumowania biznesplanu.”; 

4) w § 16 w ust. 1 skreśla się wyrazy „w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach”. 

                                                           
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 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 1950). 
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§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach 

Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „pomocą”, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi 

i niezakończonymi zawarciem umowy o przyznaniu pomocy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem 

§ 16 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, który stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. 

§ 3. Do wypłaty środków z tytułu pomocy przyznanej na podstawie umów o przyznaniu tej pomocy, które zostały 

zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przepisy § 4 ust. 1 pkt 2 i § 23a rozporządzenia zmie-

nianego w § 1 stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk 
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