
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 
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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. 

 

o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 
(druk nr 582) 

 
U S T A W A   z dnia  lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. 

zm.) 

Art.  29. 

1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 30, budowa: 

1) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania 

mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; 

2) sieci: 

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 

b) wodociągowych, 

c) kanalizacyjnych, 

d) cieplnych, 

e) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa; 

3) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji 

transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; 

4) obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2, usytuowanych na 

terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, 

zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej; 

5) oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę; 

6) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3; 

7) tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych 

do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu, ale 
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nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w 

zgłoszeniu; 

8) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna 

akwenu, do 2,50 m; 

9) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, 

przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych; 

10) kanalizacji kablowej; 

11) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

12) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności 

regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) w zakresie poszukiwania i 

rozpoznawania złóż węglowodorów; 

13) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 

m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, 

rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 

14) wolno stojących: 

a) parterowych budynków gospodarczych, 

b) garaży, 

c) wiat 

- o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie 

może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; 

15) przydomowych: 

a) ganków, 

b) oranżerii (ogrodów zimowych) 

- o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie 

może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; 

16) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako 

budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, 

przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 

powierzchni działki; 

https://sip.lex.pl/#/document/17724218?cm=DOCUMENT
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17) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do 

bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność 

Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

18) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o 

powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej 

powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na 

gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

19) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, 

sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

20) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 

21) ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m; 

22) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2; 

23) przyłączy: 

a) elektroenergetycznych, 

b) wodociągowych, 

c) kanalizacyjnych, 

d) gazowych, 

e) cieplnych, 

f) telekomunikacyjnych 

- z zastrzeżeniem art. 29a; 

24) kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471), w pasie drogowym w ramach 

przebudowy drogi; 

25) stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 

1716 oraz z 2020 r. poz. 284), z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego 

transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy; 

26) niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem; 

27) podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych; 

28) obiektów małej architektury w miejscach publicznych; 

29) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 

https://sip.lex.pl/#/document/16791834?unitId=art(4)pkt(15(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18683445?unitId=art(2)pkt(27)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18683445?unitId=art(2)pkt(3)&cm=DOCUMENT
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a) płyt do składowania obornika, 

b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę, 

c) naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej 

niż 7 m, 

d) silosów na kiszonkę; 

30) stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3[.] <;> 

<31) stawów i zbiorników wodnych o powierzchni przekraczającej 1000 m2 

i nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych 

w całości na gruntach rolnych.> 

2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, 

budowa: 

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, 

b) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2; 

2) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się 

budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym 

łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 

powierzchni działki; 

3) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych 

obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; 

4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 

2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. 

poz. 471); 

5) wiat przystankowych i peronowych; 

6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do 

bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność 

Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

7) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z 

wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

8) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości 

konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni 

https://sip.lex.pl/#/document/18057501?cm=DOCUMENT
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nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni 

terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach 

leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

9) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych; 

10) parkometrów z własnym zasilaniem; 

11) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

12) przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2; 

13) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2; 

14) obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych; 

15) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień 

brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód 

wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych; 

16) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 

17) telekomunikacyjnych linii kablowych; 

18) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej 

służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: 

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych, 

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód 

podziemnych, 

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 

19) obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach 

publicznych; 

20) ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m; 

21) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót 

budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych 

przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach 

geodezyjnych; 

22) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, 

niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach 

przeznaczonych na ten cel; 

23) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków 

narodowych i rezerwatów przyrody; 
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24) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności stanowisk obronnych, przepraw, 

budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów 

kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra 

Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk 

polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki; 

25) obudowy ujęć wód podziemnych; 

26) punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania 

drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy; 

27) urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, 

konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia: 

a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów 

transportowych, 

b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych; 

28) bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów 

przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju 

usług o wysokości do 3 m włącznie; 

29) obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi 

sieciami: 

a) elektroenergetycznymi, 

b) wodociągowymi, 

c) kanalizacji sanitarnej, 

d) cieplnymi 

- lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony 

Narodowej; 

30) naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do 

przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o 

pojemności do 5 m3; 

31) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2; 

https://sip.lex.pl/#/document/16791834?unitId=art(13(o))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16791834?unitId=art(20(g))ust(1)&cm=DOCUMENT
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32) stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości 

nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych. 

3. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1) przebudowie: 

a) przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu 

poza działkę, na której budynek jest usytuowany, 

b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 9, 11-13 oraz 30, 

c) sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. 

a i e, 

d) dróg, torów i urządzeń kolejowych, 

e) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m, 

f) instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 

większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 

2020 r. poz. 261 i 284); 

2) remoncie: 

a) budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

b) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - w 

zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych; 

3) instalowaniu: 

a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-

użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń 

zasilających, o wysokości powyżej 3 m, 

b) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania 

zbiorowego, 

c) tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych 

usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu 

drogowym, 

d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych, 

https://sip.lex.pl/#/document/18182244?cm=DOCUMENT
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e) mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, 

wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1) przebudowie: 

a) 27  budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem przebudowy przegród 

zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, 

b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10 i 14-29 oraz w ust. 2, 

c) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m, 

d) urządzeń budowlanych; 

2) remoncie: 

a) obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu: 

– budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, 

– budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie 

przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych, 

b) urządzeń budowlanych; 

3) instalowaniu: 

a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-

użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń 

zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m, 

b) krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, 

c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń 

fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się 

obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej 

"uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej", projektu tych urządzeń oraz 

zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, 

d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji 

gazowych; 
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4) utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych. 

5. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w ust. 1, lub 

robót budowlanych, o których mowa w ust. 3, może wystąpić z wnioskiem o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

6. Decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 17-19. 

7. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1-4, wykonywane: 

1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają decyzji o 

pozwoleniu na budowę, 

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia 

- przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć 

pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

8.  Przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się do przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 

polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów 

antenowych, w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub 

podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875). 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1505) 

Art.  10b. 

Przepis art. 10a stosuje się również do postępowań w sprawach objętych zadaniami 

delegowanymi, o których mowa w art. 6 ust. 2. 

 

< Art. 10c. 

1. Jeżeli postępowanie administracyjne lub inne postępowanie jest wszczynane na 

wniosek złożony za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej 

https://sip.lex.pl/#/document/17497783?unitId=art(59)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17116702?unitId=art(4)&cm=DOCUMENT
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Agencji po uwierzytelnieniu strony tego postępowania w systemie 

teleinformatycznym Agencji, wymiany korespondencji, w tym doręczania pism 

stronie tego postępowania, dokonuje się za pomocą systemu teleinformatycznego 

Agencji, pod warunkiem że strona tego postępowania wyraziła na to zgodę za 

pomocą tego systemu. 

2. Zgoda jest: 

1) równoznaczna z żądaniem doręczania pism stronie za pomocą systemu 

teleinformatycznego Agencji; 

2) skuteczna, jeżeli strona została pouczona o skutkach jej wyrażenia, w szczególności o 

tym, że wymiana korespondencji dotyczącej postępowania będzie dokonywana 

zgodnie z ust. 3. 

3. W przypadku wyrażenia zgody wymiany korespondencji dotyczącej postępowania 

dokonuje się zgodnie z następującymi regułami: 

1) strona składa pismo za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, a do złożenia 

tego pisma nie jest wymagany podpis elektroniczny; 

2) załączniki dołączane do pisma składa się zgodnie z przepisami określającymi 

szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz, o którym mowa w ust. 

1; 

3) stronie po wysłaniu pisma za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji jest 

wystawiane przez ten system potwierdzenie złożenia tego pisma, które zawiera 

unikalny numer nadany przez ten system oraz datę złożenia pisma; 

4) datą wszczęcia postępowania na wniosek strony złożony za pomocą systemu 

teleinformatycznego Agencji jest dzień wystawienia potwierdzenia złożenia pisma, o 

którym mowa w pkt 3; 

5) za datę złożenia pisma przez stronę uważa się wprowadzenie tego pisma do systemu 

teleinformatycznego Agencji; 

6) stronie po otrzymaniu pisma w systemie teleinformatycznym Agencji jest 

wystawiane przez ten system zawiadomienie o otrzymaniu tego pisma, które jest 

przesyłane na adres elektroniczny podany w zgodzie oraz potwierdzenie otrzymania 

pisma zawierające unikalny numer nadany przez ten system oraz datę otrzymania 

pisma; 

7) za datę doręczenia stronie pisma za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji 

uznaje się dzień: 
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a) potwierdzenia odczytania pisma przez stronę w systemie teleinformatycznym 

Agencji, z tym że strona uzyskuje dostęp do treści tego pisma po dokonaniu tego 

potwierdzenia, 

b) następujący po upływie 14 dni od dnia otrzymania pisma w systemie 

teleinformatycznym Agencji, jeżeli strona nie potwierdziła odczytania pisma przed 

upływem tego terminu. 

4. Do pism skierowanych przez stronę i do strony w toku postępowania przed 

wyrażeniem zgody, a także w przypadku ustanowienia pełnomocnika do wymiany 

korespondencji dotyczącej postępowania przepisów ust. 1–3 nie stosuje się. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe wymagania w zakresie wymiany korespondencji dotyczącej 

postępowania, którego dotyczy zgoda, mając na względzie wymagania określone w 

przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

oraz identyfikację podmiotu ubiegającego się o przyznanie lub wypłatę pomocy, a 

także zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem osób 

nieuprawnionych.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) 

Art.  1. 

Ustawa określa: 

[1) zadania oraz właściwość organów w zakresie określonym w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanym dalej 

"rozporządzeniem nr 1303/2013", w odniesieniu do rozwoju lokalnego kierowanego przez 
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społeczność, o którym mowa w części drugiej w tytule III w rozdziale II rozporządzenia nr 

1303/2013, zwanego dalej "rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność";] 

<1) zadania oraz właściwość organów w zakresie określonym w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. 

UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 

nr 1303/2013”, oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, 

a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu 

Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu 

Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. 

Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159), zwanym dalej „rozporządzeniem 2021/1060”, 

w odniesieniu do rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o którym mowa 

w części drugiej w tytule III w rozdziale II rozporządzenia nr 1303/2013 oraz 

w tytule III w rozdziale II rozporządzenia 2021/1060, zwanego dalej „rozwojem 

lokalnym kierowanym przez społeczność”;> 

2) zasady: 

a) organizacji i działania lokalnych grup działania, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013<oraz w art. 31 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060> , 

zwanych dalej "LGD", 

b) dokonywania wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w 

rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia nr 1303/2013 <oraz o których mowa w art. 32 

rozporządzenia 2021/1060>, zwanych dalej "LSR", 



- 13 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

[c) udzielania wsparcia z udziałem poszczególnych funduszy wymienionych w art. 32 ust. 1 

rozporządzenia nr 1303/2013, zwanych dalej "EFSI", wspólne dla wszystkich EFSI] 

<c) udzielania wsparcia z udziałem funduszy, w ramach których jest finansowany 

rozwój lokalny kierowany przez społeczność, zwanych dalej „EFSI”, wspólne dla 

wszystkich EFSI> 

- w zakresie nieokreślonym w przepisach, o których mowa w pkt 1, lub przewidzianym w 

tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej. 

 

<Art. 1a. 

Przepisów ustawy nie stosuje się do programu realizowanego z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury.> 

 

Art.  2. 

[1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność jest wspierany w ramach programów w 

rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia nr 1303/2013, jeżeli takie wsparcie zostało 

przewidziane w tych programach, zwanych dalej "programami".] 

<1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność jest wspierany w ramach programów 

lub planów finansowanych z udziałem EFSI, jeżeli takie wsparcie zostało 

przewidziane w tych programach lub planach, zwanych dalej „programami”.> 

[2. Określone w ustawie zadania w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność zarząd województwa wykonuje jako: 

1) instytucja zarządzająca - w przypadku programów współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu 

Społecznego; 

2) organ reprezentujący: 

a) instytucję pośredniczącą właściwą w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność - w przypadku: 

– programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, w zakresie zadań dotyczących powoływania komisji, o 

której mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia nr 1303/2013, i dokonywania wyboru LSR, 

– programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego, 
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b) podmiot wdrażający właściwy do przyznawania pomocy w ramach działania "Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich - w przypadku programu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w zakresie 

zadań dotyczących udzielania wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia 

nr 1303/2013.] 

Art.  3. 

1. Komisję, o której mowa w [art. 33 ust. 3 rozporządzenia nr 1303/2013] <art. 32 

ust. 2 rozporządzenia 2021/1060>, zwaną dalej "komisją", powołuje zarząd 

województwa, w drodze uchwały, określając w szczególności: 

1) liczbę członków komisji; 

2) skład komisji, w tym przewodniczącego i jego zastępcę będących przedstawicielami 

zarządu województwa; 

3) regulamin działania komisji normujący zasady jej funkcjonowania, w tym podział zadań 

między członków komisji i zasady wynagradzania członków komisji będących 

ekspertami. 

2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele zarządu województwa i eksperci. 

[3. Eksperci stanowią co najmniej jedną trzecią składu komisji, a do ich powoływania stosuje 

się odpowiednio art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730), zwanej dalej "ustawą w 

zakresie polityki spójności".] 

<3. Eksperci stanowią co najmniej jedną trzecią składu komisji, a do ich powoływania 

stosuje się odpowiednio przepis art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), zwanej dalej „ustawą w zakresie 

polityki spójności”.> 

[4. Na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, zarząd 

województwa powołuje w skład komisji nie więcej niż po dwóch przedstawicieli 

wskazanych przez każdego z tych ministrów. Zarząd województwa informuje tych 
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ministrów o powoływaniu komisji w terminie umożliwiającym tym ministrom zgłoszenie 

do udziału w jej pracach swoich przedstawicieli.] 

5. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

składu komisji. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

6. Uchwałę komisji podpisuje przewodniczący komisji albo jego zastępca. 

7. Obsługę komisji zapewnia zarząd województwa. 

<8. Komisje i zarządy województw współpracują ze sobą w zakresie realizacji zadań, o 

których mowa w art. 32 ust. 2 rozporządzenia 2021/1060, w szczególności przy 

ustalaniu zaistnienia okoliczności określonych w art. 5 ust. 3 pkt 1a i ust. 7 oraz 

przygotowywaniu list ocenionych LSR, o których mowa w art. 11 ust. 2.> 

 

Art.  4. 

 1. LGD działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. 

2. Siedziba LGD znajduje się w miejscowości położonej w województwie, którego obszar jest 

objęty LSR, a w przypadku gdy LSR obejmuje obszar więcej niż jednego województwa - 

w miejscowości położonej w jednym z tych województw. 

3. Do tworzenia i działania LGD stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo 

o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), z tym że: 

1) członkami zwyczajnymi LGD mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki 

samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw; 

2) nadzór nad LGD sprawuje marszałek województwa; 

3) LGD, w zakresie określonym w jej statucie, może prowadzić działalność gospodarczą 

służącą realizacji LSR; 

4) LGD, oprócz organów wymaganych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

- Prawo o stowarzyszeniach, jest obowiązana posiadać organ, do którego właściwości 

należy: 

a) wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013 < oraz art. 2 

pkt 4 rozporządzenia 2021/1060>, zwanych dalej "operacjami", które mają być 

realizowane w ramach LSR, oraz 

b) ustalenie kwoty wsparcia 

- zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013 <oraz art. 33 ust. 3 lit. d 

rozporządzenia 2021/1060>, zwany dalej "radą", chyba że w statucie LGD przewidziano, 

że zadania te należą do właściwości zarządu. 
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4. Rada jest wybierana przez walne zebranie członków albo przez zebranie delegatów LGD, 

spośród członków LGD. Członek rady nie może być równocześnie członkiem organu 

kontroli wewnętrznej LGD, zarządu LGD lub pracownikiem LGD. 

5. Członkowie rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział 

w głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi - 

przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika 

umocowanego do uczestniczenia w pracach rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do 

uczestniczenia w pracach rady jest niedopuszczalne. 

[6. W przypadku gdy do właściwości zarządu należy wybór operacji, które mają być 

realizowane w ramach LSR, i ustalanie kwoty wsparcia, zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f 

rozporządzenia nr 1303/2013, członkowie zarządu nie mogą być zatrudnieni przez LGD 

na stanowisku związanym ze świadczeniem doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających 

się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.] 

<6. W przypadku gdy do właściwości zarządu należy wybór operacji, które mają być 

realizowane w ramach LSR, i ustalanie kwoty wsparcia zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f 

rozporządzenia nr 1303/2013 oraz art. 33 ust. 3 lit. d rozporządzenia 2021/1060, 

członkowie zarządu nie mogą być zatrudnieni przez LGD na stanowisku związanym 

ze świadczeniem doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie, o 

którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 oraz w art. 34 ust. 1 

lit. b rozporządzenia 2021/1060.> 

7. Ilekroć w dalszych przepisach ustawy jest mowa o radzie należy przez to rozumieć zarząd, 

jeżeli do właściwości zarządu należy wybór operacji, które mają być realizowane w 

ramach LSR, i ustalanie kwoty wsparcia, zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 

1303/2013 < oraz art. 33 ust. 3 lit. d rozporządzenia 2021/1060>. 

 

< Art. 4a. 

1. Jeżeli członkowie komisji lub członkowie rady wyrazili na to zgodę w formie 

dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami komisji lub rady może odbywać się 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

2. Informacja o możliwości udziału w posiedzeniu komisji lub rady z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej jest zawarta w zawiadomieniu o tym 

posiedzeniu, w którym ponadto jest zamieszczony dokładny opis sposobu 

uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. 
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3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach 

komisji lub rady odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 

1) transmisji posiedzenia w czasie rzeczywistym; 

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której odpowiednio 

członek komisji lub rady może wypowiadać się w czasie posiedzenia; 

3) wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika przed lub w czasie 

posiedzenia. 

4. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach 

oraz poza posiedzeniami odpowiednio komisji albo rady może podlegać odmiennym 

uregulowaniom, w tym ograniczeniom, odpowiednio w regulaminie komisji albo 

statucie LGD. Regulamin komisji albo statut LGD może wyłączyć możliwość 

stosowania przepisów ust. 1–3 odpowiednio w odniesieniu do komisji albo LGD.> 

 

Art.  5. 

1. [Wyboru LSR dokonuje się spośród LSR, które oprócz warunków określonych w 

regulaminie konkursu spełniają następujące warunki:] 

 <Wyboru LSR dokonuje się spośród LSR spełniających następujące warunki:> 

[1) oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, LSR zawiera 

plan komunikacji z lokalną społecznością;] 

<1) LSR zawiera elementy określone w art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2021/1060,> 

2) [obszar objęty LSR jest spójny przestrzennie, zamieszkany nie więcej niż przez 150 tys. 

mieszkańców oraz:] 

 < obszar objęty LSR jest spójny przestrzennie oraz:> 

a) w przypadku gdy realizacja LSR ma być współfinansowana ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - jest zamieszkany nie mniej 

niż przez 30 tys. mieszkańców, nie licząc mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej 

niż 20 tys. mieszkańców, a co najmniej dwie gminy spośród gmin objętych tym obszarem 

nie są miastami zamieszkanymi przez więcej niż 20 tys. mieszkańców, 

b) w przypadku gdy realizacja LSR ma być współfinansowana wyłącznie ze środków 

pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego <Plus> lub Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jej obszarem objęte jest wyłącznie miasto lub część 

miasta - jest zamieszkany nie mniej niż przez 20 tys. mieszkańców, 
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c) w pozostałych przypadkach - obejmuje co najmniej dwie gminy i jest zamieszkany nie 

mniej niż przez 30 tys. Mieszkańców[;]  <,> 

[3) LSR będzie realizowana przez LGD spełniającą wymagania określone w przepisach, o 

których mowa w art. 1 pkt 1, oraz w art. 4, a wszystkie gminy, których obszar jest objęty 

LSR, są członkami tej LGD i nie są członkami innych LGD, które ubiegają się o wybór 

LSR albo których LSR została wybrana.] 

<3) LSR będzie realizowana przez LGD: 

a) spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu 2021/1060 oraz w art. 4, 

b) posiadającą opracowany plan komunikacji z lokalną społecznością,> 

<4) LSR będzie współfinansowana ze środków wszystkich EFSI, o których 

współfinansowanie może się ubiegać LGD, ubiegając się o wybór LSR, 

5) inne warunki określone w regulaminie konkursu > 

<– zwane dalej „warunkami dostępu”.> 

[2. W przypadku gdy obszar gminy jest objęty LSR, której realizacja ma być 

współfinansowana ze środków EFSI innych niż Europejski Fundusz Morski i Rybacki, 

obszar tej gminy może być objęty również inną LSR, która będzie realizowana przez inną 

LGD, o ile realizacja tej LSR ma być współfinansowana wyłącznie ze środków 

pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.] 

3. Wyboru LSR dokonuje się: 

[1) przy zastosowaniu kryteriów wyboru jednakowych dla wszystkich programów, 

dotyczących: 

a) charakterystyki obszaru objętego LSR, 

b) reprezentatywności składu rady, 

c) wiedzy i doświadczenia osób zaangażowanych w opracowanie i realizację LSR, 

d) zasad funkcjonowania LGD, 

e) zasad wyboru operacji, 

f) doświadczenia LGD w zakresie realizacji strategii lub projektów o charakterze podobnym 

odpowiednio do LSR lub operacji realizowanych w jej ramach, 

g) jakości diagnozy obszaru objętego LSR, 

h) adekwatności celów i przedsięwzięć określonych w LSR do diagnozy obszaru objętego LSR 

i wniosków wynikających z konsultacji projektu LSR z lokalną społecznością, 

i) zgodności LSR z celami określonymi w programach, 
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j) opracowania LSR z udziałem lokalnej społeczności i zasad udziału tej społeczności w 

realizacji LSR, 

k) poprawności określenia wskaźników realizacji LSR i ich adekwatności do celów i 

przedsięwzięć określonych w LSR, 

l) innowacyjnego charakteru LSR, 

m) zintegrowania LSR, 

n) zgodności i komplementarności LSR z innymi dokumentami planistycznymi opracowanymi 

dla obszaru objętego LSR, 

o) monitorowania i oceny przez LGD realizacji LSR, 

p) poziomu zaangażowania w realizację LSR środków innych niż środki przewidziane na 

realizację programu;] 

<1) przy zastosowaniu kryteriów wyboru LSR określonych w regulaminie konkursu;> 

<1a) jeżeli LSR nie obejmuje obszaru gmin objętych innymi LSR wybranymi po dniu 

1 stycznia 2021 r.;> 

2) do wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR. 

4. Liczbę mieszkańców, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się według stanu na dzień 31 

grudnia [2013 r.] <2020 r.> na podstawie wynikowych informacji statystycznych 

ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce 

publicznej. 

<5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony także, jeżeli 

wnioskodawca jest stroną umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, zwanej 

dalej „umową ramową”, zawartej przed dniem 1 stycznia 2021 r., ale nie wcześniej 

niż dnia 1 stycznia 2016 r., a obszar objęty planowaną LSR jest tożsamy z obszarem 

objętym LSR i ta LSR stanowi załącznik do umowy ramowej. 

6. W przypadku gdy co najmniej dwie LSR uzyskały taką samą liczbę punktów 

w ramach oceny kryteriów wyboru LSR, o kolejności wyboru LSR decyduje w 

kolejności wskazanej poniżej większa liczba: 

1) punktów uzyskanych w ramach oceny kolejnych kryteriów wyboru LSR; 

2) mieszkańców obszaru objętego LSR ustalona zgodnie z ust. 4; 

3) członków stowarzyszonych w danej LGD. 

7. W przypadku gdy co najmniej dwie LSR obejmują obszar tej samej gminy, o wyborze 

LSR decyduje większa liczba punktów uzyskanych w ramach oceny kryteriów 
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wyboru LSR, a w przypadku gdy liczba punktów uzyskanych przez te LSR jest taka 

sama, o wyborze LSR decyduje kolejność ustalona w sposób określony w ust. 6.> 

 

Art.  7. 

Wniosek o wybór LSR składa się do zarządu województwa: 

1) na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi [oraz 

ministra właściwego do spraw rybołówstwa] i udostępnionym przez zarząd województwa; 

2) w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie na wybór LSR, uzgodnionym przez 

zarząd województwa z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi [i ministrem 

właściwym do spraw rybołówstwa]. 

Art.  8. 

1. Ogłoszenie o konkursie: 

1) zawiera w szczególności wskazanie: 

a) terminu składania wniosków o wybór LSR, 

b) miejsca i trybu składania wniosków o wybór LSR, 

c) sposobu ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR, 

[d) miejsca zamieszczenia formularza wniosku o wybór LSR, formularza umowy o warunkach 

i sposobie realizacji LSR, zwanej dalej "umową ramową", oraz regulaminu konkursu,] 

<d) miejsca zamieszczenia formularza wniosku o wybór LSR, formularza umowy 

ramowej oraz regulaminu konkursu,> 

e) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków <dostępu> oraz kryteriów wyboru 

LSR, 

f) EFSI, z których środków będą współfinansowane LSR wybrane w ramach tego konkursu; 

2) jest podawane do publicznej wiadomości przez zarząd województwa, w szczególności na 

stronie internetowej województwa, co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia terminu 

składania wniosków o wybór LSR. 

2. Termin składania wniosków o wybór LSR nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 

dni. 

Art.  9. 

1. Zarząd województwa przeprowadza wybór LSR na podstawie regulaminu konkursu. 

2. Regulamin konkursu w szczególności określa: 

[1) tryb składania wniosków o wybór LSR i sposób uzupełniania w nich braków oraz 

poprawiania w nich oczywistych omyłek;] 
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<1) tryb składania wniosków o wybór LSR i sposób uzupełniania w tych wnioskach 

braków, usuwania w nich uchybień, udzielania wyjaśnień lub przedkładania 

dokumentów niezbędnych do oceny warunków dostępu oraz poprawiania 

oczywistych omyłek;> 

<1a) warunki dostępu;> 

[2) kryteria wyboru LSR wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny;] 

<2) kryteria wyboru LSR wraz z podaniem sposobu ich oceny;> 

[3) minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest niezbędne do wyboru LSR;] 

4) sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR; 

5) sposób podania do publicznej wiadomości wysokości środków dostępnych w ramach 

konkursu przeznaczonych na realizację LSR; 

6) sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu; 

7) formę i sposób udzielania LGD wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu[.]  <;> 

<8) wytyczne w zakresie sposobu podejmowania rozstrzygnięcia o wyborze LSR w 

sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 7; 

9) wytyczne w zakresie sposobu rozszerzania obszaru LSR w sytuacji, o której mowa w 

art. 14 ust. 7 pkt 1.> 

3. Regulamin konkursu może określić minimalną liczbę punktów dla danego kryterium 

wyboru < lub minimalną łączną liczbę punktów>, której uzyskanie jest niezbędne do 

wyboru LSR. 

4. Zarząd województwa podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie 

internetowej województwa, regulamin konkursu. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu 

niedopuszczalna jest zmiana regulaminu konkursu skutkująca nierównym traktowaniem 

LGD. 

Art.  10. 

1. W przypadku gdy: 

1) wniosek o wybór LSR: 

a) nie został złożony w terminie lub 

b) nie zawiera nazwy LGD, lub 

c) nie zawiera adresu LGD i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych, 

lub 

2) do wniosku o wybór LSR nie dołączono LSR 

- zarząd województwa pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. 
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[2. W razie stwierdzenia, że wniosek o wybór LSR zawiera braki inne niż określone w ust. 1 

lub oczywiste omyłki, zarząd województwa wzywa LGD do usunięcia tych braków lub 

poprawienia oczywistych omyłek w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku 

bez rozpatrzenia. 

3. Usunięcie braków we wniosku o wybór LSR lub poprawienie w nim oczywistych omyłek nie 

może prowadzić do jego istotnej modyfikacji.] 

<2. W razie stwierdzenia, że wniosek o wybór LSR zawiera braki inne niż określone 

w ust. 1 lub zawiera uchybienia, lub jest konieczne uzyskanie wyjaśnień lub 

dokumentów niezbędnych do oceny warunków dostępu, zarząd województwa wzywa 

LGD do uzupełnienia tych braków, usunięcia tych uchybień lub złożenia tych 

wyjaśnień lub tych dokumentów w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawienia 

wniosku bez rozpatrzenia. 

3. Uzupełnienie we wniosku o wybór LSR braków innych niż określone w ust. 1 lub 

usunięcie w tym wniosku uchybień, lub złożenie wyjaśnień lub dokumentów 

niezbędnych do oceny spełnienia warunków dostępu nie może prowadzić do istotnej 

modyfikacji tego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru LSR.> 

<3a. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wybór LSR zawiera oczywiste omyłki 

pisarskie lub rachunkowe, zarząd województwa może poprawić je z urzędu, 

informując o tym LGD.> 

[4. Jeżeli nie są spełnione warunki wyboru LSR, zarząd województwa informuje LGD o 

odrzuceniu LSR z podaniem przyczyn odrzucenia LSR oraz pouczeniem o możliwości 

wniesienia skargi, o której mowa w ust. 5. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, LGD przysługuje prawo wniesienia do sądu 

administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o 

których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.).] 

<4. Jeżeli nie są spełnione warunki dostępu, zarząd województwa informuje LGD 

o odrzuceniu LSR wraz z podaniem przyczyn odrzucenia LSR oraz pouczeniem 

o możliwości wniesienia sprzeciwu. 

5. Od rozstrzygnięcia o odrzuceniu LSR LGD przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.> 

<5a. Sprzeciw wnosi się: 

1) do komisji za pośrednictwem właściwego zarządu województwa; 
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2) na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4. 

5b. Sprzeciw zawiera: 

1) oznaczenie komisji właściwej do rozpatrzenia sprzeciwu; 

2) oznaczenie LGD; 

3) wskazanie warunków dostępu, z których oceną LGD się nie zgadza, wraz 

z uzasadnieniem; 

4) podpis własnoręczny albo kwalifikowany podpis elektroniczny, albo podpis zaufany, 

albo podpis osobisty osoby upoważnionej do reprezentowania LGD – w zależności od 

sposobu utrwalenia pisma. 

5c. W przypadku gdy sprzeciw: 

1) nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 5a pkt 2 lub ust. 5b – komisja 

pozostawia sprzeciw bez rozpatrzenia; 

2) nie został uwzględniony – komisja utrzymuje w mocy rozstrzygnięcie o odrzuceniu 

LSR; 

3) został uwzględniony – komisja stwierdza spełnienie warunków dostępu. 

5d. Komisja rozpatruje sprzeciw, weryfikując prawidłowość oceny wniosku w zakresie 

spełnienia warunków dostępu, z których oceną LGD się nie zgadza, w terminie nie 

dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia otrzymania sprzeciwu. 

5e. O wyniku rozpatrzenia sprzeciwu komisja informuje LGD w formie pisemnej wraz z 

uzasadnieniem, a w przypadku gdy sprzeciw nie został uwzględniony – wraz z 

pouczeniem o możliwości wniesienia skargi, o której mowa w art. 11a ust. 1. 

5f. W rozpatrywaniu sprzeciwu nie mogą brać udziału członkowie komisji będący 

przedstawicielami zarządu województwa, którzy dokonywali oceny spełnienia 

warunków dostępu tej LSR, której dotyczy sprzeciw.> 

[6. Jeżeli są spełnione warunki wyboru LSR, LSR podlega ocenie pod względem spełnienia 

kryteriów wyboru LSR dokonywanej przez komisję.] 

<6. Jeżeli są spełnione warunki dostępu, LSR podlega ocenie pod względem spełnienia 

kryteriów wyboru LSR, zwanej dalej „oceną LSR”, dokonywanej przez komisję.> 

<7. O wyniku oceny LSR komisja informuje LGD w terminie 4 miesięcy od dnia upływu 

terminu składania wniosków o wybór LSR. Informacja zawiera liczbę uzyskanych 

punktów w ramach poszczególnych kryteriów wyboru LSR i uzasadnienie tej oceny 

oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 8. 
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8. Od wyniku oceny LSR LGD przysługuje prawo wniesienia odwołania. 

9. Odwołanie wnosi się: 

1) do instytucji zarządzającej programem: 

a) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich – w przypadku gdy realizacja LSR ma być współfinansowana w 

całości lub części ze środków tego funduszu, 

b) którego środki będą przeznaczone na współfinansowanie realizacji LSR – w 

pozostałych przypadkach; 

2) na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 7. 

10. Odwołanie zawiera: 

1) oznaczenie instytucji zarządzającej programem, zwanej dalej „IZ”, właściwej do 

rozpatrzenia odwołania; 

2) oznaczenie LGD; 

3) wskazanie kryteriów wyboru LSR, z których oceną LGD się nie zgadza, wraz 

z uzasadnieniem; 

4) podpis własnoręczny albo kwalifikowany podpis elektroniczny, albo podpis zaufany, 

albo podpis osobisty osoby upoważnionej do reprezentowania LGD – w zależności od 

sposobu utrwalenia pisma. 

11. W przypadku gdy realizacja LSR ma być współfinansowana również z EFSI innych 

niż Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, IZ, o której 

mowa w ust. 9 pkt 1, rozpatruje odwołanie w uzgodnieniu z IZ programem, którego 

środki będą przeznaczone na współfinansowanie realizacji tej LSR. 

12. W przypadku gdy odwołanie: 

1) nie spełnia wymogów określonych w ust. 9 pkt 2 lub ust. 10 – IZ pozostawia je bez 

rozpatrzenia; 

2) nie zostało uwzględnione – IZ utrzymuje w mocy wynik oceny LSR; 

3) zostało uwzględnione – IZ informuje komisję o wyniku dokonanej oceny kryteriów 

wyboru LSR, z których oceną LGD się nie zgadza, i wskazuje sposób załatwienia 

sprawy. 

13. IZ rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. 

14. O wyniku rozpatrzenia odwołania IZ informuje LGD w formie pisemnej wraz z 

podaniem uzasadnienia. 
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15. Do oceny spełnienia kryteriów wyboru LSR wskazanych w odwołaniu, IZ może 

wyznaczyć ekspertów. Eksperci są wybierani spośród osób wpisanych do wykazu 

ekspertów prowadzonego przez IZ, a do ich powoływania stosuje się odpowiednio 

art. 68a ustawy w zakresie polityki spójności, z tym że wyznaczonymi ekspertami nie 

mogą być osoby, które brały udział w ocenie LSR dokonanej przez komisję. 

16. W przypadku uwzględnienia odwołania komisja dokonuje aktualizacji oceny LSR, w 

odniesieniu do której IZ uwzględniła odwołanie, uwzględniając wskazany przez IZ 

sposób załatwienia sprawy.> 

Art.  11. 

1. Wybór LSR jest dokonywany w drodze uchwały komisji. [Jeżeli realizacja LSR ma być 

współfinansowana ze środków więcej niż jednego spośród EFSI, w uchwale o wyborze 

LSR wyznacza się spośród EFSI fundusz wiodący, o którym mowa w art. 32 ust. 4 

rozporządzenia nr 1303/2013, biorąc pod uwagę wysokość wkładu poszczególnych EFSI 

w realizację LSR oraz dostępność środków w ramach poszczególnych programów.] 

2. Komisja przygotowuje i zamieszcza na stronie internetowej województwa listę ocenionych 

LSR zawierającą liczbę punktów otrzymanych przez poszczególne LSR oraz wskazanie 

LSR, które zostały wybrane. 

3. Komisja informuje LGD o wyniku wyboru LSR, przesyłając uchwałę o wyborze LSR 

zawierającą informację o liczbie punktów otrzymanych w ramach oceny poszczególnych 

kryteriów wyboru LSR, uzasadnienie tej oceny i pouczenie o możliwości wniesienia 

skargi, o której mowa w [ust. 6]  < art. 11a ust. 1>. 

[4. Jeżeli LSR otrzymała minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest niezbędne do 

wyboru LSR, jednakże nie otrzymała minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest 

niezbędne do wyboru LSR, określonej dla co najmniej jednego kryterium w regulaminie 

konkursu na podstawie art. 9 ust. 3, a są dostępne środki przeznaczone na realizację tej 

LSR, uchwała, o której mowa w ust. 3, zawiera również informację o wyborze LSR pod 

warunkiem wprowadzenia zmian w LSR zapewniających otrzymanie w ramach oceny 

każdego kryterium wyboru co najmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest 

niezbędne do wyboru LSR, określonej dla tych kryteriów w regulaminie konkursu na 

podstawie art. 9 ust. 3.] 

5. Wyboru LSR dokonuje się [w terminie 4 miesięcy]  <w terminie 6 miesięcy> od dnia 

upływu terminu składania wniosków o wybór LSR. 
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[6. Od uchwały komisji LGD przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi 

na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 

pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi.] 

< Art. 11a. 

1. LGD przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi: 

1) na rozstrzygnięcie komisji o utrzymaniu w mocy rozstrzygnięcia o odrzuceniu LSR – 

w przypadku nieuwzględnienia przez komisję sprzeciwu, 

2) na uchwałę, o której mowa w art. 11 ust. 1 

– na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 

§ 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 

r. poz. 54, 159 i 1598). 

2. Skarga jest wnoszona przez LGD w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, 

o której mowa w art. 10 ust. 5e, albo uchwały, o której mowa w art. 11 ust. 1. Skarga 

podlega wpisowi stałemu. 

3. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. 

4. Wniesienie skargi: 

1) po terminie, o którym mowa w ust. 2, 

2) bez uiszczenia wpisu stałego w terminie, o którym mowa w ust. 2 

– powoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 7, lub jeżeli zostaną wyczerpane środki 

przeznaczone na wybór LSR, lub jeżeli nie jest spełniony warunek określony w art. 5 

ust. 3 pkt 1a, sąd, uwzględniając skargę, stwierdza tylko, że ocena wniosku LSR 

została przeprowadzona z naruszeniem prawa i nie uchyla rozstrzygnięcia komisji, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo uchwały, o której mowa w art. 11 ust. 1.> 

 

[Art.  12. 

1. Do postępowania w sprawie oceny spełniania warunków wyboru i w sprawie wyboru LSR 

nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem 

przepisów dotyczących: 

1) właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń, 

udostępniania akt, skarg i wniosków, 
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2) wezwań - w przypadku postępowania w sprawie oceny spełniania warunków wyboru 

- o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

2. W postępowaniu w sprawie oceny spełniania warunków wyboru i w sprawie wyboru LSR 

zarząd województwa oraz komisja, przed którymi toczy się postępowanie: 

1) stoją na straży praworządności; 

2) są obowiązane w sposób wyczerpujący rozpatrzyć wniosek o wybór LSR i załączone do 

niego dokumenty oraz dowody przedstawione przez LGD w toku postępowania w sprawie 

oceny spełniania warunków wyboru. 

3. W postępowaniu w sprawie oceny spełniania warunków wyboru zarząd województwa, 

przed którym toczy się postępowanie, udziela LGD, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń 

co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw 

i obowiązków będących przedmiotem postępowania. 

4. LGD uczestnicząca w postępowaniu w sprawie oceny spełniania warunków wyboru jest 

obowiązana przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy 

zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na 

osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.] 

 

< Art. 12. 

1. Do postępowania w sprawie wyboru LSR, w tym w zakresie oceny spełniania 

warunków dostępu i oceny LSR, do postępowania w sprawie sprzeciwu oraz 

do postępowania w sprawie odwołania nie stosuje się przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących: 

1) właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń, 

udostępniania akt, skarg i wniosków, 

2) wezwań – w przypadku postępowania w sprawie oceny spełniania warunków 

dostępu 

– o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

2. W postępowaniu w sprawie wyboru LSR, w tym w zakresie oceny spełniania 

warunków dostępu i oceny LSR, zarząd województwa oraz komisja, przed którymi 

toczy się postępowanie: 

1) stoją na straży praworządności; 
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2) są obowiązane w sposób wyczerpujący rozpatrzyć wniosek o wybór LSR i załączone 

do niego dokumenty oraz dowody przedstawione przez LGD w toku postępowania 

w sprawie oceny spełniania warunków dostępu i oceny LSR; 

3) zapewniają równe traktowanie wszystkich LGD. 

3. W postępowaniu w sprawie wyboru LSR, w tym w zakresie oceny spełniania 

warunków dostępu i oceny LSR, w postępowaniu w sprawie sprzeciwu oraz 

w postępowaniu w sprawie odwołania zarząd województwa lub IZ, przed którymi 

toczą się te postępowania, udziela LGD, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do 

okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw 

i obowiązków będących przedmiotem tych postępowań. 

4. LGD uczestnicząca w postępowaniu w sprawie oceny spełniania warunków dostępu 

i oceny LSR, w postępowaniu w sprawie sprzeciwu oraz w postępowaniu w sprawie 

odwołania, jest obowiązana przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do 

okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar 

udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki 

prawne.> 

Art.  14. 

1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru LSR zarząd województwa zatwierdza LSR, zawierając 

z LGD, która będzie realizowała tę LSR, umowę ramową. 

2. Umowa ramowa jest zawierana pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu 

opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi [oraz ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa], udostępnionym przez zarząd województwa. 

[3. W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 4, umowa ramowa jest zawierana pod 

warunkiem wprowadzenia, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, zmian w LSR 

zapewniających otrzymanie w ramach oceny każdego kryterium wyboru co najmniej 

minimalnej liczby punktów określonej dla tych kryteriów w regulaminie konkursu na 

podstawie art. 9 ust. 3.] 

4. Umowa ramowa, oprócz wskazania wysokości środków oraz obowiązków, o których mowa 

w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013 <oraz w art. 32 ust. 4 rozporządzenia 

2021/1060>, zawiera co najmniej określenie: 

1) terminu i miejsca realizacji LSR; 

2) zasad realizacji LSR, w tym dokonywania wyboru: 

a) operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, 
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b) operacji własnych LGD, 

c) grantobiorców, o których mowa w ust. 5, w ramach projektów grantowych; 

3) zasad monitorowania, oceny i kontroli realizacji LSR; 

4) zasad współpracy LGD z podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie LSR; 

[5) harmonogramu naborów wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 

lit. b rozporządzenia nr 1303/2013;] 

6) wysokości środków na realizację poszczególnych celów LSR z podziałem na środki 

pochodzące z poszczególnych EFSI; 

7) warunków zmiany albo rozwiązania umowy w zakresie przewidzianym do wsparcia w 

ramach poszczególnych programów; 

8) zobowiązania LGD do zamieszczenia umowy ramowej wraz z LSR na stronie internetowej 

LGD; 

[9) zobowiązania LGD do stosowania wytycznych, o których mowa w art. 8 ust. 2 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. z 2018 r. poz. 627 

oraz z 2019 r. poz. 83 i 504).] 

5. Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom 

wybranym przez LGD, zwanym dalej "grantobiorcami", grantów będących środkami 

finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań 

służących osiągnięciu celu tej operacji. 

[6. Wybrana LSR stanowi załącznik do umowy ramowej.] 

<6. Załącznikami do umowy ramowej są wybrana LSR oraz plan komunikacji z lokalną 

społecznością.> 

<7. Jeżeli środki przeznaczone na realizację LSR są dostępne, obszar gminy, który nie 

jest objęty żadną wybraną LSR, może zostać: 

1) przyłączony do obszaru objętego jedną z wybranych LSR, który graniczy 

z obszarem gminy nieobjętym żadną wybraną LSR – przez wprowadzenie zmiany w 

umowie ramowej albo 

2) objęty LSR, której dotyczy wniosek o wybór LSR złożony w kolejnym konkursie na 

wybór LSR – w przypadku gdy taki konkurs zostanie przeprowadzony.> 
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Art.  15. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi [i minister właściwy do spraw rybołówstwa 

opracowują]  <opracowuje> formularze, o których mowa w art. 7 pkt 1 i art. 14 ust. 2, 

oraz regulamin, o którym mowa w art. 9 ust. 1: 

1) w uzgodnieniu z zarządami województw będącymi [instytucjami zarządzającymi 

programami] <IZ>; 

2) po zasięgnięciu opinii Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zarządów 

województw niebędących [instytucjami zarządzającymi programami] <IZ>. 

[2. Regulamin, o którym mowa w art. 9 ust. 1, w zakresie kryteriów wyboru LSR minister 

właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rybołówstwa opracowują po 

zasięgnięciu opinii komitetów monitorujących ustanowionych dla programów.] 

<2. Regulamin, o którym mowa w art. 9 ust. 1, w zakresie kryteriów wyboru LSR 

minister właściwy do spraw rozwoju wsi opracowuje po zasięgnięciu opinii 

komitetów monitorujących programy, o ile zostały ustanowione.> 

 

Art.  16. 

[1. Wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1303/2013, temu 

samemu podmiotowi lub na przygotowanie LSR obejmującej tę samą gminę może być 

udzielone tylko raz i tylko w ramach jednego programu.] 

<1. Wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1303/2013, może 

być udzielone temu samemu podmiotowi tylko raz i tylko w ramach jednego 

programu, chyba że od dnia udzielenia tego wsparcia po raz ostatni, w tym także w 

ramach innego programu, upłynęły 3 lata.> 

2. Wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1303/2013, jest 

udzielane, jeżeli są spełnione warunki jego udzielenia określone w przepisach 

regulujących zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI lub na podstawie tych 

przepisów oraz: 

1) obszar planowany do objęcia LSR spełnia warunki określone w [art. 5 ust. 1 pkt 2]  <art. 5 

ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5.>; 

[2) wszystkie gminy, których obszar jest planowany do objęcia LSR, są członkami podmiotu 

ubiegającego się o to wsparcie lub zobowiązały się do współpracy z tym podmiotem i nie 

są członkami innego podmiotu ubiegającego się o to wsparcie, ani podmiotami, które 



- 31 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

zobowiązały się do współpracy z innym podmiotem ubiegającym się o to wsparcie; przepis 

art. 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.] 

 

 

 

U S T A W A   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. z 2021 r. poz. 2137) 

 

Art.  3. 

1. Program jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje następujące 

działania i poddziałania: 

1) transfer wiedzy i działalność informacyjna: 

a) wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, 

b) wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych; 

2) usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu 

zastępstw: 

a) wsparcie korzystania z usług doradczych, 

b) wsparcie dla szkolenia doradców; 

3) systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych: 

a) wsparcie na przystępowanie do systemów jakości, 

b) wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów 

na rynku wewnętrznym; 

4) inwestycje w środki trwałe: 

a) wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, 

b) wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, 

c) wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa 

i leśnictwa; 

5) przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i 

katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych: 

a) wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków 

prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, 
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b) wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji 

rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych 

i katastrof; 

6) rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej: 

a) pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, 

b) pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, 

c) pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, 

d) wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, 

e) płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, 

którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi; 

7) podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich: 

a) wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii, 

b) wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej 

wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-

gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej, 

c) wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych 

dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury; 

8) inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów: 

a) wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, 

b) wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla 

środowiska; 

9) tworzenie grup producentów i organizacji producentów; 

10) działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne: 

a) płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, 

b) wsparcie dla ochrony oraz zrównoważonego użytkowania i rozwoju zasobów 

genetycznych w rolnictwie; 

11) rolnictwo ekologiczne: 

a) płatności na rzecz konwersji na ekologiczne praktyki i metody w rolnictwie, 

b) płatności na rzecz utrzymania ekologicznych praktyk i metod w rolnictwie; 
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12) płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami: 

a) rekompensata na obszarach górskich, 

b) rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi 

ograniczeniami naturalnymi, 

c) rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi 

ograniczeniami; 

12a) dobrostan zwierząt; 

13) współpraca; 

13a) wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19; 

<13b) zarządzanie ryzykiem;> 

14) wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: 

a) wsparcie przygotowawcze, 

b) wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność, 

c) przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, 

d) wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. 

2. Program, oprócz działań i poddziałań wymienionych w ust. 1, obejmuje również pomoc 

techniczną. 

3. Wspieranie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o którym mowa w części 

drugiej w tytule III w rozdziale II rozporządzenia nr 1303/2013, zwanego dalej "rozwojem 

lokalnym kierowanym przez społeczność", w ramach działania, o którym mowa w ust. 1 

pkt 14, odbywa się na zasadach określonych w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach - na zasadach 

określonych w niniejszej ustawie. 

Art.  5. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi jest instytucją zarządzającą, w tym również w 

zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

2. Oprócz zadań określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, instytucja 

zarządzająca: 
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1) wykonuje zadania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym 

monitorowania realizacji i ewaluacji programu, określone w przepisach, o których mowa 

w art. 1 pkt 1, nieprzypisane innym organom, w tym: 

a) powołuje, w drodze zarządzenia, komitet monitorujący, o którym mowa w art. 47 

rozporządzenia nr 1303/2013, 

b) przekazuje Komisji Europejskiej roczne sprawozdania, o których mowa w art. 75 

rozporządzenia nr 1305/2013; 

2) może powoływać, w drodze zarządzenia, organy opiniodawczo-doradcze w sprawach 

należących do zadań i kompetencji instytucji zarządzającej, w skład których mogą 

wchodzić przedstawiciele agencji płatniczej, instytucji pośredniczących, podmiotów 

wdrażających oraz inne osoby, których udział w pracach takich organów jest uzasadniony 

zakresem ich zadań; 

3) prowadzi prace mające na celu wyznaczenie obszarów, o których mowa w art. 32 

rozporządzenia nr 1305/2013. 

3. Zadanie instytucji zarządzającej, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 

1305/2013, wykonuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej 

"Agencją", jako instytucja pośrednicząca. 

4. Zadania, o których mowa w art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013, w przypadku 

poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. c, są zadaniami instytucji 

zarządzającej, które wykonuje samorząd województwa jako instytucja pośrednicząca. 

5. Zadania instytucji zarządzającej w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność, określone w rozporządzeniu nr 1303/2013 oraz w przepisach wydanych w 

trybie tego rozporządzenia, wykonuje samorząd województwa jako instytucja 

pośrednicząca na podstawie przepisów o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności. 

6. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza oraz podlegające jej okręgowe stacje chemiczno-

rolnicze wykonują następujące zadania instytucji zarządzającej jako instytucje 

pośredniczące: 

[1) zadanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, w zakresie wykonywania analiz gleb; 

2) tworzenie i prowadzenie bazy danych zawierającej wyniki analiz gleb w celu, o którym 

mowa w art. 68 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, w tym wykonywanie analiz gleb oraz 

badań ankietowych.] 
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<1) zadanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, w zakresie wykonywania badań 

agrochemicznych; 

2) tworzenie i prowadzenie bazy danych zawierającej wyniki badań agrochemicznych 

w celu, o którym mowa w art. 68 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013.> 

[7. Analizy, o których mowa w ust. 6, są wykonywane na podstawie planu opracowanego i 

przekazanego Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej przez instytucję zarządzającą.] 

<7. Badania agrochemiczne są wykonywane na podstawie planu opracowanego i 

przekazanego Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej przez instytucję zarządzającą.> 

8. Plan, o którym mowa w ust. 7: 

[1) przekazuje się do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym mają być 

wykonywane planowane analizy, o których mowa w ust. 6; 

2) zawiera: 

a) zakres badanych parametrów gleb, 

b) zakres badań ankietowych, 

c) metody badawcze wykonywania analiz, o których mowa w ust. 6, właściwe dla zakresu, o 

którym mowa w lit. a, 

d) liczbę punktów pomiarowych objętych badaniami agrochemicznymi, zgodnie z zakresem, o 

którym mowa w lit. a, 

e) liczbę badań ankietowych zgodnie z zakresem, o którym mowa w lit. b, 

f) terminy wykonania analiz, o których mowa w ust. 6.] 

<1) przekazuje się do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym mają być 

wykonane planowane badania agrochemiczne; 

2) zawiera: 

a) zakres parametrów, które będą podlegały badaniom agrochemicznym, 

b) metody, zgodnie z którymi zostaną wykonane badania agrochemiczne, 

c) liczbę obiektów pomiarowych, w których zostaną wykonane badania agrochemiczne, 

d) terminy wykonania badań agrochemicznych.> 

 

Art.  14. 

1. Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli są spełnione warunki przyznania pomocy 

określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, w przepisach ustawy oraz w 

przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1. 
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2. W przypadku poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. c, pomoc jest 

przyznawana staroście jako organowi prowadzącemu postępowanie scaleniowe <w 

ramach operacji w zakresie scalania gruntów>. 

 

Art.  19. 

1. W przypadku gdy minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi w rozporządzeniu, o 

którym mowa w art. 18, wysokość limitów środków, pomoc jest przyznawana do 

równowartości w złotych wysokości tych limitów. 

<1a. Na wniosek agencji płatniczej albo podmiotu wdrażającego minister właściwy do 

spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych może wyrazić zgodę na przyznanie pomocy do określonej wysokości, 

przekraczającej wysokość limitu, o którym mowa w ust. 1.> 

2. Wyczerpanie środków w ramach danego limitu środków określonego na dany rok w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 18 nie stanowi przeszkody w przyznaniu 

pomocy na daną operację, jeżeli w wyniku wniesienia odwołania od decyzji o odmowie 

przyznania pomocy albo uwzględnienia przez właściwy organ na podstawie art. 54 § 3 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. 

poz. 54) skargi na taką decyzję, albo uwzględnienia przez właściwy podmiot wdrażający 

na podstawie art. 54 § 3 tej ustawy skargi na odmowę przyznania pomocy, albo 

uwzględnienia przez sąd administracyjny skargi na taką decyzję albo na odmowę 

przyznania pomocy przez podmiot wdrażający odpowiednio właściwy organ albo podmiot 

wdrażający ustali, że są spełnione pozostałe warunki przyznania pomocy na tę operację, a 

kryteria wyboru operacji są spełnione w takim stopniu, że pomoc na tę operację powinna 

zostać przyznana, oraz jeżeli są dostępne środki w ramach limitu środków określonego na 

kolejny rok lub lata w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 18 w odniesieniu do 

danego województwa lub działania, poddziałania, typu operacji albo zakresu wsparcia. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o 

odmowie przyznania pomocy, wznowienia postępowania w sprawie o przyznanie pomocy 

zakończonej taką decyzją oraz wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany 

takiej decyzji. 
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Uwaga: 

Użyte: w art. 26 w ust. 1 i w ust. 2 w pkt 2, w art. 29 w ust. 3, w art. 32 w ust. 1, w 

art. 33 w ust. 1 i w ust. 2 w części wspólnej, w art. 38 w ust. 2, w art. 39, w art. 45 

w ust. 3 oraz w art. 48a w ust. 1 wyrazy [i 13a] zastępuje się wyrazami <, 13a i 13b> 

 

Art.  26. 

1. Pomoc w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, pkt 6 lit. 

a-c i e, pkt 8-12a i 13a, jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Organem właściwym w sprawach dotyczących przyznawania pomocy w drodze decyzji 

administracyjnej jest: 

1) dyrektor oddziału regionalnego Agencji - w przypadku działań i poddziałań, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a-c oraz pkt 9; 

2) kierownik biura powiatowego Agencji - w przypadku działań i poddziałań, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. e, pkt 8, 10-12a i 13a; 

3) dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - w przypadku 

poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a. 

 

Art.  29. 

1. W decyzji administracyjnej w sprawie o przyznanie pomocy: 

1) określa się również zmniejszenia tej pomocy, wykluczenia z tej pomocy oraz pozostałe 

kary administracyjne, o których mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013, jeżeli 

zachodzą przesłanki ich zastosowania, oraz 

2) ustala się kwotę podlegającą odliczeniu, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiającego 

zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, 

rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości 

(Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 59), jeżeli zachodzą przesłanki ustalenia tej kwoty. 

2. W decyzji administracyjnej w sprawie o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1: 

1) pkt 10, ustala się również obszar gruntów objęty zobowiązaniem, o którym mowa w art. 28 

ust. 3 rozporządzenia nr 1305/2013, oraz zwierzęta objęte zobowiązaniem, o którym 

mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 
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marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy 

przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1); 

2) pkt 11, ustala się również obszar gruntów objęty zobowiązaniem, o którym mowa w art. 29 

ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013. 

3. W przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, pkt 6 lit. a-c i 

e, pkt 8-12a i 13a, organ właściwy w sprawach o przyznanie pomocy jest również 

właściwy w sprawach uznawania przypadków działania siły wyższej lub wystąpienia 

nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 

1306/2013. 

4. Uznanie danego przypadku za działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnej 

okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013, albo odmowa 

takiego uznania następuje w decyzji administracyjnej w sprawie o przyznanie pomocy. 

 

Art.  32. 

1. W przypadku poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, w zakresie rocznej 

premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, oraz działań, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10-12a i 13a, jeżeli decyzja administracyjna w sprawie o 

przyznanie pomocy uwzględnia w całości żądanie strony i nie określa zmniejszeń, 

wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych, o których mowa w art. 63 ust. 2 

rozporządzenia nr 1306/2013, oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, o którym 

mowa w art. 28 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 

sierpnia 2014 r. ustanawiającego zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych 

organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, 

zabezpieczeń i przejrzystości, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie strony. 

2. Za dzień doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy strona nie wystąpiła 

z żądaniem jej doręczenia, uważa się dzień uznania przyznanej pomocy na rachunku 

bankowym strony lub rachunku strony prowadzonym w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej. 

3. Żądanie doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1, składa się do kierownika biura 

powiatowego Agencji, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia uznania 
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przyznanej pomocy na rachunku bankowym strony lub rachunku strony prowadzonym w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. 

4. Jeżeli strona wystąpiła z żądaniem doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1, odwołanie 

od tej decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

4a. W przypadku decyzji w sprawie o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13a: 

1) termin, o którym mowa w ust. 3, wynosi 7 dni; 

2) odwołanie od tej decyzji wnosi się w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. 

5. W przypadku: 

1) wszczęcia z urzędu postępowania o uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 1, jej zmianę, 

stwierdzenie jej nieważności lub wygaśnięcia, 

2) wznowienia z urzędu postępowania zakończonego decyzją, o której mowa w ust. 1 

- do zawiadomienia, o którym mowa w art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

albo postanowienia, o którym mowa w art. 149 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, dołącza się tę decyzję, o ile nie była ona uprzednio doręczona stronie 

na jej żądanie. 

6. Kierownik biura powiatowego Agencji, który wydał decyzję, o której mowa w ust. 1, 

udostępnia stronie na wniosek tę decyzję, o ile nie wystąpiła z żądaniem jej doręczenia. 

7. Agencja płatnicza, przekazując na rachunek bankowy strony lub rachunek strony 

prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej pomoc przyznaną 

decyzją, o której mowa w ust. 1, w tytule przelewu umieszcza informację, iż decyzja ta 

nie zostanie faktycznie doręczona. 

8. Na stronie internetowej Agencji zamieszcza się informację o możliwości i trybie żądania 

doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1, oraz złożenia odwołania od tej decyzji. 

 

Art.  33. 

1. Po zakończeniu ostateczną decyzją administracyjną postępowania w sprawie o przyznanie 

pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8, 10-12a i 13a, a w 

przypadku gdy przysługuje na tę decyzję skarga do sądu administracyjnego: 

1) po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie tej skargi albo 

2) po prawomocnym odrzuceniu albo oddaleniu tej skargi albo po prawomocnym umorzeniu 

postępowania sądowo-administracyjnego 
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- w aktach sprawy pozostawia się cyfrową kopię dokumentów powstałych w formie pisemnej, 

a skopiowane cyfrowo dokumenty poddaje się brakowaniu. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do dokumentów składających się na akta sprawy o: 

1) wznowienie postępowania, 

2) stwierdzenie nieważności, zmianę lub uchylenie decyzji administracyjnej, 

3) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej 

- w sprawie o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8, 10-

12a i 13a, w postępowaniu przed kierownikiem biura powiatowego Agencji, dyrektorem 

oddziału regionalnego Agencji oraz Prezesem Agencji.  

3. Cyfrową kopię dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2: 

1) sporządza się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641); 

2) zapisuje się na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

4. Organ właściwy w sprawie, o której mowa w ust. 1 lub 2, lub osoba przez niego 

upoważniona potwierdza kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodność z 

oryginałem cyfrowej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. 

5. Do postępowania z cyfrową kopią dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się 

odpowiednio przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach określające sposób 

postępowania z dokumentami elektronicznymi. 

6. W przypadku gdy z przepisów prawa wynika obowiązek wydania, przekazania lub 

dostarczenia akt sprawy, o której mowa w ust. 1 lub 2, lub dokumentów składających się 

na te akta, lub odpisów, wyciągów lub kopii tych dokumentów, do spełnienia tego 

obowiązku jest wystarczające wydanie, przekazanie lub dostarczenie uwierzytelnionego 

wydruku cyfrowej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. 

 

Art.  34. 

1. Pomoc w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lit. b, pkt 

4, 5, 6 lit. d, pkt 7, 13 i 14, jest przyznawana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy 

zawieranej, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

2. Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy w ramach działań i poddziałań, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4, 5, pkt 6 lit. d, pkt 7, 13 i 14, prowadzonych 
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przez agencję płatniczą i podmioty wdrażające, nie stosuje się przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości 

miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania 

akt, skarg i wniosków, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Przepisy art. 27 ust. 1-

2a stosuje się odpowiednio. 

[3. W przypadku operacji realizowanych w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 7, właściwość miejscową organu ustala się według miejsca realizacji operacji. 

4. W przypadku operacji realizowanych w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 

1 pkt 4 lit. c, stroną umowy o przyznaniu pomocy jest powiat reprezentowany przez 

starostę.] 

<3. W przypadku operacji realizowanych w ramach poddziałania, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. c, i operacji realizowanych w ramach działania, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7, właściwość miejscową organu ustala się według miejsca 

realizacji operacji. 

4. W przypadku operacji w zakresie scalania gruntów realizowanych w ramach 

poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. c, stroną umowy o przyznaniu 

pomocy jest powiat reprezentowany przez starostę.> 

5. Pomoc w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jest przyznawana 

beneficjentowi wyłonionemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2021 r. poz. 1129 i 1598), z wyłączeniem 

przepisów dotyczących umów w sprawach zamówień publicznych, z tym że umowę o 

przyznaniu pomocy w ramach tych działań zawiera się zgodnie z art. 264, art. 308 ust. 2 i 

3, art. 577 i art. 578 tej ustawy. 

Art.  37a. 

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu 

pomocy jest weksel niezupełny (in blanco) składany wraz z deklaracją wekslową do 

podmiotu przyznającego tę pomoc nie później niż przed wypłatą tej pomocy. 

[2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do beneficjenta będącego jednostką sektora finansów 

publicznych, a w przypadku gdy umowa o przyznaniu pomocy jest zawierana z grupą 

beneficjentów - jeżeli wszyscy beneficjenci są jednostkami sektora finansów publicznych.] 

<2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do beneficjenta będącego jednostką sektora finansów 

publicznych lub instytutem badawczym posiadającym status państwowego instytutu 

badawczego w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
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badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192), a w przypadku gdy 

umowa o przyznaniu pomocy jest zawierana z grupą beneficjentów – jeżeli wszyscy 

beneficjenci są jednostkami sektora finansów publicznych lub takimi instytutami 

badawczymi.> 

Art.  38. 

1. Pomoc, po jej przyznaniu, jest wypłacana na wniosek o płatność, chyba że przepisy, o 

których mowa w art. 1 pkt 1, lub ustawa stanowią inaczej. 

2. W przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8, 10-12a i 13a, wniosek o 

przyznanie pomocy jest jednocześnie wnioskiem o płatność, a pomoc jest wypłacana w 

wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy. 

3. W przypadku poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz działania, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9, pomoc, po jej przyznaniu, jest wypłacana na wniosek o 

płatność w wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej o wypłacie tej pomocy. 

4. Organem właściwym w sprawach o wypłatę pomocy w ramach poddziałania, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9, jest 

organ, który przyznał pomoc. Do postępowania w tych sprawach stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 27 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1. 

4a. Organ właściwy w sprawie wypłaty pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 9, zawiesza postępowanie w tej sprawie, w przypadku wszczęcia postępowania 

w sprawie cofnięcia uznania na podstawie przepisów o grupach producentów rolnych i ich 

związkach oraz o zmianie innych ustaw, przepisów o organizacji niektórych rynków 

rolnych lub przepisów o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, do czasu 

rozstrzygnięcia postępowania w sprawie cofnięcia uznania. 

5. W przypadku niezłożenia do podmiotu przyznającego pomoc zabezpieczenia, o którym 

mowa w art. 37a ust. 1, pomocy nie wypłaca się. 

6. Do postępowań w sprawach o wypłatę pomocy przepis art. 27 ust. 2a stosuje się 

odpowiednio. 

Art.  39. 

1. W przypadku gdy kwota płatności z tytułu pomocy w ramach działań, o których mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 8, 10-12a i 13a, nie może zostać przekazana na rachunek bankowy 

beneficjenta lub rachunek beneficjenta prowadzony w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej z przyczyn niezależnych od Agencji, decyzję 

administracyjną o przyznaniu tej pomocy doręcza się nawet wtedy, gdy uwzględnia w 
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całości żądanie beneficjenta i nie określa zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar 

administracyjnych, o których mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013, oraz nie 

ustala kwot podlegających odliczeniu, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiającego 

zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, 

rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości. 

2. W przypadku gdy kwota płatności z tytułu pomocy w ramach działań, o których mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 8, 10-12a i 13a, nie może zostać przekazana na rachunek bankowy 

beneficjenta lub rachunek beneficjenta prowadzony w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej z przyczyn niezależnych od Agencji, kierownik biura 

powiatowego Agencji stwierdza wygaśnięcie decyzji administracyjnej o przyznaniu tej 

pomocy, jeżeli od dnia, w którym decyzja administracyjna o przyznaniu tej pomocy stała 

się ostateczna, upłynęły co najmniej 2 lata. 

 

Art.  42. 

1. Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o przyznanie pomocy technicznej oraz wniosek o 

płatność składa się na formularzu opracowanym przez agencję płatniczą i udostępnionym 

przez: 

1) agencję płatniczą - w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 

2, 4 lit. a i b, pkt 5, 6 i 8-[13a] <13b>, oraz pomocy technicznej; 

2) właściwy podmiot wdrażający - w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 

3 ust. 1 pkt 3, 4 lit. c oraz pkt 7 i 14. 

2. Na potrzeby ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania, o którym mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 

rozporządzenia nr 1305/2013, oraz w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

10-12a, agencja płatnicza opracowuje jeden formularz umożliwiający złożenie także 

wniosku o przyznanie płatności, o których mowa w art. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 

wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 

nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009. 
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3. Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o przyznanie pomocy technicznej oraz 

wniosku o płatność oraz ich zmiany wymagają akceptacji instytucji zarządzającej. 

3a. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

8 lit. a, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 

1305/2013, oraz w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10-12a, z 

uwzględnieniem art. 17 ust. 3 lit. b rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 

809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego 

systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady 

wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.), zwanego 

dalej "rozporządzeniem nr 809/2014", składa się za pomocą formularza udostępnionego 

na stronie internetowej agencji płatniczej. Właściwym organem, o którym mowa w art. 17 

ust. 3 rozporządzenia nr 809/2014, jest kierownik biura powiatowego Agencji. 

4. Pozostałe wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność dotyczące pomocy można 

składać za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej odpowiednio 

agencji płatniczej, podmiotu wdrażającego albo LGD, przy czym wnioski te mogą być 

składane za pomocą takiego formularza w ramach działań i poddziałań określonych w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2. 

5. Do złożenia wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność dotyczącego pomocy za 

pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej odpowiednio agencji 

płatniczej, podmiotu wdrażającego albo LGD nie jest wymagany podpis elektroniczny. 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia: 

1) określi szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz, o którym mowa w ust. 

3a, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą takiego formularza, 

w tym format, w jakim będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w postaci 

elektronicznej, 

2) może określić działania lub poddziałania, w ramach których wniosek o przyznanie pomocy 

lub wniosek o płatność, o których mowa w ust. 4, mogą być składane za pomocą 

formularza udostępnionego na stronie internetowej agencji płatniczej, podmiotu 

wdrażającego albo LGD, oraz szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać taki 

formularz, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą takiego 

formularza, w tym format, w jakim będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w 

postaci elektronicznej 
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- przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz biorąc pod uwagę identyfikację 

podmiotu ubiegającego się o przyznanie lub wypłatę pomocy i zabezpieczenie 

przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych. 

 

Art.  45. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach 

poszczególnych działań, poddziałań lub typów operacji objętych programem, a także 

przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań, w szczególności: 

a) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność, 

b) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy lub 

wnioski o płatność, 

c) kryteria wyboru operacji - w przypadku operacji, w odniesieniu do których nie stosuje się 

wyjątku określonego w art. 49 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, 

d) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy - w 

przypadku działań i poddziałań, w ramach których pomoc jest przyznawana na podstawie 

umowy, 

e) działania lub poddziałania i przypadki, w których następca prawny podmiotu ubiegającego 

się o przyznanie pomocy albo nabywca gospodarstwa rolnego lub jego części albo 

przedsiębiorstwa lub jego części, albo przejmujący posiadanie gospodarstwa rolnego lub 

jego części może, na swój wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce 

tego podmiotu, oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania, 

f) działania lub poddziałania i przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo 

nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części albo przedsiębiorstwa lub jego części, albo 

przejmującemu posiadanie gospodarstwa rolnego lub jego części jest przyznawana 

pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy 

- mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji programu, w szczególności 

przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy zgodnie z warunkami wynikającymi z programu, 

biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych działań i poddziałań oraz konieczność 

ukierunkowania pomocy, w szczególności ze względu na szczególne potrzeby i warunki 

zidentyfikowane zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. c ppkt iv rozporządzenia nr 1305/2013 i 

wskazane w programie; 
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2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy technicznej, w tym 

tryb składania wniosków o przyznanie pomocy technicznej, szczegółowe wymagania, 

jakim powinny odpowiadać te wnioski oraz umowa, na podstawie której przyznaje się tę 

pomoc, mając na względzie zapewnienie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy 

technicznej zgodnie z warunkami wynikającymi z programu, w tym uzależniając 

wysokość przyznawanej pomocy technicznej od efektywności wykonywania zadań 

związanych z przyznawaniem lub wypłatą pomocy. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi może określić wysokość zmniejszeń kwot pomocy, o których mowa w art. 64 

ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, mając na względzie kryteria określone w art. 64 

ust. 5 rozporządzenia nr 1306/2013. 

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczące działań lub poddziałań, 

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10-12a i 13a, minister właściwy do spraw rozwoju wsi 

może określić kryteria wyboru operacji, mając na względzie art. 49 ust. 1 lub 3 

rozporządzenia nr 1305/2013. 

4. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi może określić wysokość zmniejszeń kwot pomocy technicznej, o których 

mowa w art. 64 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, mając na względzie kryteria 

określone w art. 64 ust. 5 rozporządzenia nr 1306/2013. 

 

Art.  48a. 

1. W przypadku gdy w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, w 

zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, oraz 

w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10-12a i 13a, w wyniku ustaleń 

dokonanych w ramach kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu zostanie 

stwierdzone, że: 

1) pomoc została przyznana w niewłaściwej wysokości i istnieje konieczność zmiany jej 

wysokości lub 

2) istnieje konieczność dokonania zmniejszenia danej pomocy lub wykluczenia z pomocy, w 

tym wynikająca ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, lub nałożenia 

pozostałych kar administracyjnych, o których mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 

1306/2013 
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- organ, który wydał decyzję w sprawie o przyznanie tej pomocy, zmienia ją bez zgody 

strony, jeżeli pomoc ta nie została jeszcze wypłacona i nie upłynął termin jej wypłaty. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, postępowanie wszczyna się z urzędu. 

 

Art.  55. 

1. Funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich, o której mowa w art. 54 ust. 1 

rozporządzenia nr 1305/2013, zwanej dalej "KSOW", zapewniają: 

1) instytucja zarządzająca - jako jednostka centralna; 

2) samorządy województw - jako jednostki regionalne; 

3) wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego - jako jednostki realizujące w poszczególnych 

województwach zadania KSOW, o których mowa w art. 54 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 

1305/2013, wykonywane w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich, w tym zadania polegające na współpracy w ramach sieci EPI, o której mowa w 

art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013; 

4) CDR - jako jednostka koordynująca realizację zadań KSOW, o których mowa w art. 54 ust. 

2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, wykonywanych w ramach Sieci na rzecz innowacji 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadań polegających na współpracy w 

ramach sieci EPI, o której mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013. 

2. Do zadań jednostki centralnej należy zapewnienie funkcjonowania KSOW na poziomie 

krajowym, w szczególności przez: 

1) identyfikację podmiotów współpracujących w ramach KSOW, zwanych dalej "partnerami 

KSOW"; 

2) opracowanie planu działania i dwuletnich planów operacyjnych oraz ich zmian we 

współpracy z jednostkami wymienionymi w ust. 1 pkt 2-4, podmiotami wdrażającymi i 

agencją płatniczą; 

3) realizację planu działania na poziomie krajowym na podstawie dwuletnich planów 

operacyjnych. 

2a. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jednostki wymienione w ust. 1 pkt 2-

4, podmioty wdrażające i agencja płatnicza zgłaszają jednostce centralnej propozycje: 

1) działań do planu działania oraz jego zmian; 

2) operacji, które zamierzają realizować w ramach dwuletniego planu operacyjnego, oraz jego 

zmian. 
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2b. Propozycje, o których mowa w ust. 2a, zgłoszone przez wojewódzkie ośrodki doradztwa 

rolniczego, są przekazywane jednostce centralnej za pośrednictwem CDR po ich 

zaakceptowaniu przez CDR. 

2c. Jednostka centralna uwzględnia propozycje, o których mowa w ust. 2a: 

1) w planie działania, jeżeli są zgodne z przepisami prawa i programem; 

2) w dwuletnim planie operacyjnym, jeżeli są zgodne z przepisami prawa, programem i 

planem działania. 

2d. Jednostka centralna może również: 

1) zgłosić uwagi do propozycji, o których mowa w ust. 2a, a jednostki wymienione w ust. 1 

pkt 2 i 4, podmioty wdrażające i agencja płatnicza są obowiązane poprawić te propozycje 

i przekazać je niezwłocznie jednostce centralnej; 

2) wezwać jednostki wymienione w ust. 1 pkt 2 i 4, podmioty wdrażające i agencję płatniczą 

do wyjaśnień odnośnie do zgłoszonych propozycji, a te jednostki, podmioty i agencja 

płatnicza są obowiązane przedstawić niezwłocznie wyjaśnienia w tym zakresie. 

3. Do zadań jednostki regionalnej należy zapewnienie funkcjonowania KSOW w 

województwie, w szczególności przez: 

1) identyfikację partnerów KSOW w województwie; 

2) realizację planu działania w zakresie dotyczącym województwa na podstawie dwuletnich 

planów operacyjnych. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może upoważnić, w drodze rozporządzenia, 

jednostkę sektora finansów publicznych do pełnienia funkcji jednostki centralnej, mając 

na względzie określone w programie zasoby i doświadczenie, jakie powinien posiadać 

podmiot pełniący funkcję jednostki centralnej oraz konieczność zapewnienia realizacji co 

najmniej działań wymienionych w art. 54 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013. 

5. W przypadku upoważnienia: 

1) jednostki sektora finansów publicznych do pełnienia funkcji jednostki centralnej, realizacja 

jej zadań jest finansowana ze środków publicznych na wyprzedzające finansowanie 

zgodnie z przepisami dotyczącymi finansowania wspólnej polityki rolnej; 

2) (uchylony). 

5a. W przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych do pełnienia funkcji 

jednostki centralnej: 

1) zadanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, w zakresie dotyczącym operacji instytucji 

zarządzającej, oraz zadania określone w ust. 2c i 2d wykonuje instytucja zarządzająca; 
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<1a) propozycje operacji do planu komunikacyjnego, o którym mowa w art. 54 ust. 3 

lit. b ppkt vi rozporządzenia nr 1305/2013, oraz propozycje zmian tych operacji są 

zgłaszane instytucji zarządzającej; do tych propozycji stosuje się przepisy ust. 2c i 

2d;> 

2) upoważniona jednostka: 

a) działa w imieniu własnym i na rzecz instytucji zarządzającej, 

b) ponosi koszty związane z pełnieniem tej funkcji; do ponoszenia kosztów związanych z 

pełnieniem tej funkcji stosuje przepisy art. 43a ust. 5f-5h oraz przepisy wydane na 

podstawie art. 43a ust. 6. 

5b. (uchylony). 

6. Zadania jednostki regionalnej mogą być wykonywane przez podmiot, któremu samorząd 

województwa powierzył wykonywanie tych zadań na podstawie umowy. 

 

Art.  57b. 

Operacja partnera KSOW jest wybierana: 

1) spośród operacji: 

a) które są zgodne z co najmniej jednym celem określonym w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 

1305/2013 lub w planie działania, 

< aa) które są zgodne z jednym z priorytetów programu,> 

b) których zakres mieści się w zakresie jednego z działań określonych w art. 54 ust. 3 lit. b 

rozporządzenia nr 1305/2013 lub w planie działania oraz 

c) które spełniają szczegółowe warunki wyboru operacji określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 58; 

2) przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji; 

3) do wysokości limitu środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu. 

 

Art.  57c. 

1. Wyboru operacji partnera KSOW [oraz stwierdzenia spełnienia warunków wyboru 

operacji] dokonuje: 

1) jednostka centralna - w przypadku operacji realizowanej na poziomie krajowym; 

2) jednostka regionalna - w przypadku operacji realizowanej w zakresie dotyczącym 

województwa[;]  <.> 



- 50 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

[3) CDR - w przypadku operacji realizowanej w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie 

i na obszarach wiejskich.] 

2. (uchylony). 

3. Wyboru operacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, która ma być realizowana w województwie, 

dokonuje CDR po uprzednim stwierdzeniu spełnienia warunków wyboru operacji przez 

właściwy wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego. 

 

Art.  57d. 

[1. Wybór operacji partnera KSOW następuje na jego wniosek złożony do jednostki właściwej 

do dokonania wyboru operacji, a w przypadku, o którym mowa w art. 57c: 

1) (uchylony); 

2) ust. 3 - do właściwego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.] 

<1. Wybór operacji partnera KSOW następuje na jego wniosek złożony do jednostki 

właściwej do dokonania wyboru operacji.> 

<1a. Wniosek o wybór operacji może być również złożony przez dwóch lub więcej 

partnerów KSOW, którzy zawarli w formie pisemnej umowę, na podstawie której 

zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o zwrot kosztów 

poniesionych na realizację tej operacji, reprezentowanych przez jednego z tych 

partnerów KSOW. 

1b. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o partnerze KSOW rozumie się przez to 

także partnerów KSOW, o których mowa w ust. 1a, jeżeli wspólnie realizują 

operację i wspólnie ubiegają się o zwrot kosztów poniesionych na realizację tej 

operacji.> 

2. Wniosek o wybór operacji składa się w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie, o 

którym mowa w art. 57a pkt 2, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez 

jednostkę centralną, a w przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych, 

do pełnienia funkcji jednostki centralnej - instytucję zarządzającą. Przepisy art. 42b ust. 1-

3 stosuje się odpowiednio. 

[3. Wniosek o wybór operacji zawiera dane niezbędne do dokonania tego wyboru, w tym imię, 

nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres partnera KSOW, szczegółowy opis 

planowanej operacji, uzasadnienie potrzeby jej realizacji oraz przewidywane efekty jej 

realizacji.] 
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4. Jeżeli wniosek o wybór operacji nie został złożony przez partnera KSOW w terminie lub 

nie zawiera adresu partnera KSOW i nie można ustalić tego adresu na podstawie 

posiadanych danych, jednostka właściwa do stwierdzenia spełnienia warunków wyboru 

operacji pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. 

[5. Jeżeli wniosek o wybór operacji nie spełnia innych niż określone w ust. 4 wymagań, 

jednostka właściwa do stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji wzywa 

partnera KSOW do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania 

pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.] 

<5. Jeżeli wniosek o wybór operacji nie spełnia wymagań innych niż określone w ust. 4, 

jednostka właściwa do dokonania wyboru operacji wzywa partnera KSOW, na 

piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, do uzupełnienia braków 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące 

wątpliwości przesłanki wskazujące na to, że operacja nie zostanie wybrana. Pisma 

utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym, a utrwalone 

w postaci elektronicznej − kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną 

organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej 

pismo pieczęcią.> 

<5a. Jeżeli partner KSOW, mimo wezwania, o którym mowa w ust. 5, nie uzupełnił 

braków w wyznaczonym terminie, jednostka właściwa do dokonania wyboru 

operacji ponownie wzywa partnera KSOW, na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej lub elektronicznej, w sposób określony w ust. 5 zdanie drugie, do 

uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia ponownego wezwania, pod 

rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.> 

6. W przypadku pozostawienia wniosku o wybór operacji bez rozpatrzenia, operacja, której 

dotyczy ten wniosek, nie podlega ocenie pod względem spełniania warunków i kryteriów 

wyboru operacji. 

[7. Jeżeli nie są spełnione warunki wyboru operacji, jednostka właściwa do stwierdzenia 

spełnienia tych warunków informuje partnera KSOW, w formie pisemnej, o niespełnieniu 

warunków wyboru operacji, wskazując, które z warunków nie zostały spełnione oraz 

uzasadnienie tego stwierdzenia.] 

<7. Jeżeli nie są spełnione warunki wyboru operacji, jednostka właściwa do dokonania 

wyboru operacji informuje partnera KSOW, na piśmie utrwalonym w postaci 
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papierowej lub elektronicznej, w sposób określony w ust. 5 zdanie drugie, 

o niespełnieniu warunków wyboru operacji, wskazując warunek, którego 

niespełnienie zostało stwierdzone oraz uzasadniając to stwierdzenie.> 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, partnerowi KSOW przysługuje prawo wniesienia 

do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub 

czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

9. Jeżeli są spełnione warunki wyboru operacji, operacja podlega ocenie pod względem 

spełnienia kryteriów wyboru operacji. 

[10. W przypadku, o którym mowa w art. 57c ust. 3, jeżeli podczas dokonywania oceny 

operacji pod względem spełnienia kryteriów wyboru operacji jednostka właściwa do 

dokonania wyboru operacji stwierdzi, że wniosek o wybór operacji nie został złożony 

przez partnera KSOW w terminie lub nie spełnia innych wymagań, zwraca ten wniosek 

jednostce właściwej do stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji, wskazując 

sposób załatwienia sprawy. 

11. W przypadku, o którym mowa w art. 57c ust. 3, jeżeli spełnienie warunków wyboru 

operacji nie stanowiło przedmiotu rozstrzygnięcia zawartego w prawomocnym wyroku 

sądu administracyjnego, a podczas dokonywania oceny operacji pod względem spełnienia 

kryteriów wyboru operacji jednostka właściwa do dokonania wyboru operacji stwierdzi, 

że nie są spełnione te warunki, zwraca wniosek o wybór operacji jednostce właściwej do 

stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji, wskazując sposób załatwienia 

sprawy. 

12. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 i 11, wskazania jednostki właściwej do 

dokonania wyboru operacji co do sposobu załatwienia sprawy wiążą jednostkę właściwą 

do stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji.] 

 

Art.  57e. 

1. Po dokonaniu oceny operacji partnera KSOW pod względem spełnienia kryteriów wyboru 

operacji jednostka właściwa do dokonania wyboru operacji: 

1) ogłasza listę ocenionych operacji zawierającą co najmniej liczbę punktów otrzymanych 

przez poszczególne operacje oraz wskazanie, które z nich zostały wybrane; 
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[2) informuje, w formie pisemnej, partnera KSOW o wyniku wyboru operacji, wskazując 

liczbę punktów otrzymanych przez operację w ramach oceny poszczególnych kryteriów 

wyboru operacji oraz uzasadnienie tej oceny.] 

<2) informuje, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w sposób 

określony w art. 57d ust. 5 zdanie drugie, partnera KSOW o: 

a) wyniku wyboru operacji, wskazując liczbę punktów uzyskanych przez operację 

w ramach oceny poszczególnych kryteriów wyboru operacji oraz uzasadniając tę 

ocenę, 

b) możliwości wyboru operacji, jeżeli zwolnią się środki wystarczające do jej realizacji 

lub partner KSOW zgodzi się zrealizować operację za środki, jakie pozostały po 

ogłoszeniu listy, o której mowa w pkt 1 − w przypadku operacji, która uzyskała 

wymaganą liczbę punktów, ale nie mieści się w limicie, o którym mowa w art. 57b 

pkt 3, 

c) terminie, w jakim należy wyrazić zgodę na zawarcie umowy, jeżeli zwolnią się środki 

wystarczające do realizacji operacji lub partner KSOW zgodzi się zrealizować 

operację za środki, jakie pozostały po ogłoszeniu listy, o której mowa w pkt 1 − w 

przypadku operacji, która uzyskała wymaganą liczbę punktów, ale nie mieści się 

w limicie, o którym mowa w art. 57b pkt 3.> 

2. W przypadku negatywnej oceny operacji pod względem spełnienia kryteriów wyboru 

operacji, partnerowi KSOW przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego 

skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 

3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. 

3. Negatywną oceną operacji pod względem spełnienia kryteriów wyboru operacji jest ocena, 

w wyniku której: 

1) operacja nie uzyskała wymaganej liczby punktów, na skutek czego nie może być 

wybrana[;] <.> 

[2) operacja uzyskała wymaganą liczbę punktów, ale nie mieści się w limicie, o którym mowa 

w art. 57b pkt 3.] 

<3a. Operacja, która uzyskała wymaganą liczbę punktów, ale nie mieści się w limicie, 

o którym mowa w art. 57b pkt 3, może zostać wybrana, jeżeli zwolnią się środki 

wystarczające do jej realizacji, które zostały przeznaczone na realizację wybranych 
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operacji, lub partner KSOW zgodzi się zrealizować operację za środki, jakie 

pozostały po ogłoszeniu listy, o której mowa w ust. 1 pkt 1.> 

[4. W przypadku gdy operacja nie mieści się w limicie, o którym mowa w art. 57b pkt 3, 

okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki skorzystania z prawa, o którym 

mowa w ust. 2.] 

Art.  57g. 

1. Jednostka, która wybrała operację partnera KSOW, zawiera z nim umowę na realizację tej 

operacji, określającą co najmniej: 

1) przedmiot operacji i termin jej realizacji; 

2) szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy operacji oraz sposób jej realizacji; 

3) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację operacji; 

[4) cel operacji oraz wskaźniki jego osiągnięcia;] 

5) zobowiązania do poddania się kontrolom prowadzonym przez tę jednostkę, agencję 

płatniczą oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej i innych instytucji uprawnionych do 

przeprowadzenia kontroli; 

6) warunki i tryb wypłaty środków finansowych z tytułu realizacji operacji; 

7) warunki i tryb zwrotu środków finansowych otrzymanych z tytułu realizacji operacji; 

8) warunki jej rozwiązania. 

[2. W przypadku, o którym mowa w art. 57c: 

1) (uchylony); 

2) ust. 3, umowę na realizację operacji z partnerem KSOW zawiera właściwy wojewódzki 

ośrodek doradztwa rolniczego.] 

3. Umowę na realizację operacji z partnerem KSOW zawiera się na formularzu opracowanym 

i udostępnionym przez jednostkę centralną, a w przypadku upoważnienia jednostki 

sektora finansów publicznych do pełnienia funkcji jednostki centralnej - przez instytucję 

zarządzającą. 
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U S T A W A   z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 719) 

Art.  11. 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, realizujące operacje z zakresu pomocy technicznej 

objętej PROW 2014-2020, mogą otrzymywać środki z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji. 

2. Jednostki samorządu terytorialnego <oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie>, realizujące operacje w ramach poddziałania wsparcie na inwestycje związane z 

rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego PROW 2014-

2020, mogą otrzymywać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 

kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji oraz na sfinansowanie 

kosztów przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji operacji w 

ramach tego poddziałania. 

3. Środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych 

ponoszonych na realizację operacji, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane przez 

właściwego dysponenta w formie dotacji celowej, o której mowa w art. 127: 

1)ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - do wysokości 

udziału refundowanego ze środków EFRROW; 

2)ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - do wysokości 

udziału krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie 

wydatków realizowanych z udziałem środków EFRROW oraz przeznaczonych na 

finansowanie operacji z zakresu pomocy technicznej. 

4. Środki w formie dotacji celowej, o której mowa w ust. 3, są przekazywane jednostce 

samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, < oraz Państwowemu 

Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie> na podstawie przekazanych właściwemu 

dysponentowi harmonogramów płatności wynikających z zawartych umów o przyznaniu 

pomocy lub zatwierdzonych przez właściwy podmiot wniosków o przyznanie pomocy. 

[5. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, zwraca środki, o których 

mowa w ust. 3 pkt 1, oraz z pomocy technicznej, w wysokości udziału refundowanego ze 

środków EFRROW, na rachunek dochodów właściwego dysponenta, ze środków 

otrzymanych z agencji płatniczej tytułem refundacji wydatków kwalifikowalnych ze 

środków EFRROW, w terminie 10 dni od dnia otrzymania tych środków.] 
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<5. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, oraz Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwracają środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 

lub środki z pomocy technicznej, w wysokości udziału refundowanego ze środków 

EFRROW, na rachunek dochodów właściwego dysponenta, ze środków otrzymanych 

z agencji płatniczej tytułem refundacji wydatków kwalifikowalnych ze środków 

EFRROW, w terminie 10 dni od dnia otrzymania tych środków.> 

6. Właściwy dysponent przekazuje środki, o których mowa w ust. 5, na rachunek dochodów 

budżetu państwa w terminie 5 dni od dnia otrzymania tych środków od jednostki 

samorządu terytorialnego <lub Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie>. 

7. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, < lub Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,> nie otrzyma refundacji, o której mowa w ust. 5, 

zwraca środki, o których mowa w ust. 3: 

1)pkt 1, w wysokości niezrefundowanej ze środków EFRROW, oraz 

2)pkt 2, przeznaczone na: 

a)finansowanie operacji z zakresu pomocy technicznej, w wysokości niezrefundowanej ze 

środków EFRROW, oraz 

b)współfinansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków EFRROW, w wysokości 

odpowiadającej proporcjonalnie - w stosunku do wysokości środków, o których mowa w 

lit. a i pkt 1 - udziałowi tego współfinansowania w finansowaniu operacji 

- w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej 

refundacji. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy zwrot środków 

następuje z przyczyn leżących po stronie jednostki samorządu terytorialnego < lub 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie>, środki są zwracane wraz z 

odsetkami liczonymi od dnia przekazania tych środków. 

8. Środki w formie dotacji celowej, o których mowa w ust. 3, mogą zostać przekazane przed 

zawarciem umowy o przyznaniu pomocy na podstawie porozumienia zawartego z 

właściwym wojewodą, na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w 

ust. 1 i 2 <, lub z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej – na wniosek 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie >. 

9. Porozumienie, o którym mowa w ust. 8, zawiera w szczególności: 

1)opis operacji, na jakie przyznano środki z budżetu państwa, i termin ich realizacji; 

2)harmonogram dokonywania wydatków w ramach operacji; 

3)wysokość przyznanych środków i tryb ich przekazywania; 
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4)zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji operacji; 

5)termin i sposób rozliczania przyznanych środków; 

6)warunki zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

 

Art.  13. 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, realizujące operacje w ramach działań: 

[1)transfer wiedzy i działalność informacyjna, 

2)usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu 

zastępstw,] 

3)podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, 

4)współpraca, 

5)wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 

wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność 

- objętych PROW 2014-2020, mogą otrzymać środki z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie [kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji]  

<pomocy w ramach tych działań>. 

[2. Lokalne grupy działania, realizujące operacje, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 

2018 r. poz. 140), w ramach działania wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER objętego PROW 2014-2020, mogą otrzymać środki z budżetu 

państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na 

realizację tych operacji.] 

<2. Lokalne grupy działania, które realizują operacje w ramach poddziałań: 

1) wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność, 

2) przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 

– mogą otrzymać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie pomocy w 

ramach tych poddziałań.> 

<2a. Beneficjenci PROW 2014–2020, którzy realizują operacje w ramach działań: 

1) transfer wiedzy i działalność informacyjna – w przypadku jednostek doradztwa 

rolniczego, instytutów badawczych i uczelni, 
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2) usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi 

z zakresu zastępstw – w przypadku jednostek doradztwa rolniczego, instytutów 

badawczych i uczelni, 

3) współpraca, z wyłączeniem pomocy wypłaconej w formie, o której mowa w art. 67 

ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 – w przypadku jednostek doradztwa 

rolniczego i instytutów badawczych, 

4) przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych 

i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych na operacje 

typu inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – 

w przypadku spółek wodnych i związków spółek wodnych 

– objętych PROW 2014–2020, mogą otrzymać środki z budżetu państwa na 

wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach tych działań. 

2b. W zakresie, w jakim pomoc na operacje realizowane w ramach działań i poddziałań 

objętych PROW 2014–2020, o których mowa w ust. 1–2a, jest przyznawana i 

wypłacana w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych, jednostki 

samorządu terytorialnego, lokalne grupy działania i inni beneficjenci PROW 2014–

2020, o których mowa w ust. 1–2a, otrzymują środki z budżetu państwa na 

wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację 

tych operacji.> 

3. Środki z budżetu państwa, o których mowa [w ust. 1 i 2] < w ust. 1–2a> , mogą być 

przekazane beneficjentowi, na jego wniosek, do wysokości wkładu EFRROW, w formie 

oprocentowanej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

 

[Art.  14. 

1. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 13 ust. 1, albo lokalna grupa 

działania, o której mowa w art. 13 ust. 2, spłaca pożyczkę, o której mowa w art. 13 ust. 3, 

ze środków otrzymanych z agencji płatniczej tytułem refundacji wydatków 

kwalifikowalnych ze środków EFRROW, w terminie 10 dni od dnia otrzymania tych 

środków. 

2. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 13 ust. 1, albo lokalna 

grupa działania, o której mowa w art. 13 ust. 2, nie otrzyma refundacji, o której mowa w 

ust. 1, z przyczyn leżących po jej stronie, jednostka samorządu terytorialnego albo lokalna 
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grupa działania spłaca pożyczkę w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji o 

odmowie wypłaty środków z tytułu tej pomocy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jednostka samorządu terytorialnego albo lokalna 

grupa działania spłaca pożyczkę, o której mowa w art. 13 ust. 3, wraz z odsetkami od tej 

części pożyczki, której wysokość odpowiada wysokości nieotrzymanych środków z tytułu 

refundacji, o której mowa w ust. 1, liczonymi od dnia przekazania środków.] 

 

< Art. 14. 

1. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 13 ust. 1, lokalna grupa 

działania, o której mowa w art. 13 ust. 2, albo beneficjent PROW 2014–2020, 

o którym mowa w art. 13 ust. 2a, spłaca pożyczkę, o której mowa w art. 13 ust. 3, 

ze środków EFRROW otrzymanych z agencji płatniczej z tytułu pomocy przyznanej 

na realizację operacji, o których mowa w art. 13 ust. 1–2a, w terminie 10 dni od dnia 

otrzymania tych środków. 

2. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 13 ust. 1, lokalna 

grupa działania, o której mowa w art. 13 ust. 2, albo beneficjent PROW 2014–2020, 

o którym mowa w art. 13 ust. 2a, nie otrzyma z agencji płatniczej środków 

EFRROW z tytułu pomocy przyznanej na realizację operacji, o których mowa w art. 

13 ust. 1–2a, z przyczyn leżących po ich stronie, spłaca pożyczkę, o której mowa w 

art. 13 ust. 3, w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie wypłaty 

środków z tytułu tej pomocy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dana jednostka samorządu terytorialnego, 

dana lokalna grupa działania albo dany beneficjent PROW 2014–2020 spłaca 

pożyczkę, o której mowa w art. 13 ust. 3, wraz z odsetkami od tej części pożyczki, 

której wysokość odpowiada wysokości nieotrzymanych środków, liczonymi od dnia 

przekazania środków tej pożyczki.> 

Art.  15. 

1. Pożyczka, o której mowa w art. 13 ust. 3: 

1)wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, 

2)pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

- podlega zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 

dni od dnia doręczenia wezwania do ich zwrotu. 
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2. Zwrotowi, o którym mowa w ust. 1, podlega odpowiednio ta część środków, która została 

wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jednostce samorządu terytorialnego albo lokalnej 

grupie działania <,albo beneficjentowi PROW 2014–2020> nie przysługuje prawo do 

otrzymania wyprzedzającego finansowania na działania realizowane z udziałem środków 

EFRROW przez okres 3 lat, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania pożyczki, o której 

mowa w art. 13 ust. 3, niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania pożyczki nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości. 

[4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb i terminy 

udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów 

kwalifikowalnych ponoszonych na realizację działań, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2, 

rozliczania oraz zwrotu tych pożyczek, uwzględniając zakres działań, o których mowa w 

art. 13 ust. 1 i 2.] 

<4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb 

i terminy udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie 

pomocy w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 13 ust. 1−2a, 

rozliczania oraz zwrotu tych pożyczek, uwzględniając zakres działań i poddziałań, 

o których mowa w art. 13 ust. 1−2a.> 

 

Art.  18. 

[1. Beneficjenci PROW 2014-2020, realizujący operacje w ramach działania wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW 2014-2020, mogą 

otrzymać z agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW środki przeznaczone na 

wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych 

operacji.] 

<1. Beneficjenci PROW 2014–2020, którzy realizują operacje w ramach działań: 

1) transfer wiedzy i działalność informacyjna − w przypadku jednostek doradztwa 

rolniczego, instytutów badawczych i uczelni, 

2) usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi 

z zakresu zastępstw − w przypadku jednostek doradztwa rolniczego, instytutów 

badawczych i uczelni, 
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3) wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 

4) współpraca, 

5) przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych 

i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych na operacje 

typu inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – 

w przypadku spółek wodnych i związków spółek wodnych 

– objętych PROW 2014–2020, mogą otrzymać środki z budżetu państwa przeznaczone 

na wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach tych działań z agencji płatniczej 

realizującej płatności z EFRROW.> 

<1a. W zakresie, w jakim pomoc na operacje realizowane w ramach działań objętych 

PROW 2014–2020, o których mowa w ust. 1, jest przyznawana i wypłacana w formie 

refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych, beneficjenci PROW 2014–2020, 

o których mowa w tym przepisie, otrzymują środki na wyprzedzające finansowanie 

kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji.> 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są wypłacane beneficjentom, o których mowa w ust. 1: 

1)jeżeli pomoc nie jest wypłacana w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia nr 1303/2013 <– w przypadku działań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 

4>; 

[2)jeżeli beneficjent wnioskował o ich wypłatę we wniosku o przyznanie pomocy, o którym 

mowa w art. 22 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. z 

2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 311), zwanej dalej "ustawą 

PROW 2014-2020";] 

<2) jeżeli dany beneficjent wnioskował o ich wypłatę we wniosku o przyznanie pomocy, 

o którym mowa w art. 22 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. z 2021 r. poz. 2137 i …), zwanej dalej „ustawą PROW 

2014–2020”, albo na formularzu wniosku opracowanym przez agencję płatniczą – 

w przypadku działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;> 
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3)na podstawie umowy o przyznaniu pomocy, która oprócz elementów określonych w art. 36 

ust. 1 ustawy PROW 2014-2020 zawiera określenie warunków wypłaty i zasad rozliczania 

tych środków; 

4)we wnioskowanej wysokości, nie wyższej jednak od wysokości udziału krajowych środków 

publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie 

kosztów realizowanych z EFRROW. 

Art.  20. 

1. Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą otrzymać zaliczkę na realizację operacji w ramach 

działań: 

1)inwestycje w środki trwałe w zakresie poddziałań: 

a)wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, 

b)wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, 

2)przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i 

katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych, 

[3)współpraca,] 

<3) współpraca, z wyłączeniem pomocy wypłacanej w formie, o której mowa w art. 67 

ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013,> 

4)rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej w zakresie poddziałania wsparcie 

inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, 

5)wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, z wyłączeniem pomocy 

wypłacanej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 

- objętych PROW 2014-2020. 

2. Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi: 

1)jeżeli wnioskował o jej wypłatę we wniosku o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 

22 ustawy PROW 2014-2020 - na podstawie umowy o przyznaniu pomocy albo 

2)na jego wniosek - na podstawie zmienionej umowy o przyznaniu pomocy. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składa się na formularzu umieszczonym na stronie 

internetowej: 

1)agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW - w przypadku działań i poddziałań 

wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, 

2)(uchylony), 

3)samorządu województwa - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 5 
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- w miejscu, w którym została zawarta umowa o przyznaniu pomocy, w terminie 30 dni od 

dnia zawarcia tej umowy. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera w szczególności: 

1)imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres beneficjenta; 

2)datę zawarcia i numer umowy o przyznaniu pomocy; 

3)wysokość wnioskowanej zaliczki. 

4a. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie został złożony w terminie lub nie 

zawiera informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1, i nie można ustalić tych informacji na 

podstawie posiadanych danych: 

1)agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW - w przypadku działań i poddziałań 

wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, 

2)(uchylony), 

3)samorząd województwa - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 5 

- pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, informując beneficjenta o przyczynach pozostawienia 

wniosku bez rozpatrzenia oraz pouczając go o prawie do wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego. 

4b. W razie uchybienia terminu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2: 

1)agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW - w przypadku działań i poddziałań 

wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, 

2)(uchylony), 

3)samorząd województwa - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 5 

- na prośbę beneficjenta przywraca termin złożenia tego wniosku, jeżeli beneficjent wniósł 

prośbę o przywrócenie terminu, w terminie 21 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia, 

jednocześnie z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu złożył ten wniosek oraz 

uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. 

4c. Przywrócenie terminu do wniesienia prośby, o której mowa w ust. 4b, jest 

niedopuszczalne. 

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie spełnia innych wymogów formalnych 

niż określone w ust. 4a: 

1)agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW - w przypadku działań i poddziałań 

wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, 

2)(uchylony), 

3)samorząd województwa - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 5 
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- wzywa beneficjenta do usunięcia braków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, 

pouczając go o tym, że nieusunięcie tych braków we wskazanym terminie spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, oraz o prawie do wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego. 

6. W przypadku pozostawienia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, bez rozpatrzenia albo 

odmowy udzielenia zaliczki, beneficjentowi służy skarga do sądu administracyjnego na 

zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 

4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. 

7. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2: 

1)agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW - w przypadku działań i poddziałań 

wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, 

2)(uchylony), 

3)samorząd województwa - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 5 

- informuje beneficjenta, w formie pisemnej, o terminie zawarcia umowy zmieniającej umowę 

o przyznaniu pomocy albo o przyczynach odmowy udzielenia zaliczki. 

 

Art.  22. 

Beneficjenci, lokalne grupy działania i jednostki samorządu terytorialnego nie mogą 

wnioskować o udzielenie środków na wyprzedzające finansowanie kosztów 

kwalifikowalnych, o których mowa w art. 11, <na wyprzedzające finansowanie 

pomocy, o którym mowa w> art. 13 oraz art. 18, i wypłatę zaliczki, o której mowa w art. 

20, na realizację tej samej operacji. 

Art.  23. 

[1. Jednostki sektora finansów publicznych realizujące operacje w ramach pomocy 

technicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki budżetowe realizujące operacje w 

ramach działania transfer wiedzy i działalność informacyjna, objęte PROW 2014-2020, 

otrzymują środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów 

kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji zgodnie z klasyfikacją 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.] 

<1. Środki z budżetu państwa otrzymują: 
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1) państwowe jednostki budżetowe realizujące operacje w ramach pomocy technicznej 

objętej PROW 2014–2020 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych 

ponoszonych na realizację tych operacji, 

2) państwowe i samorządowe jednostki budżetowe realizujące operacje w ramach 

działania transfer wiedzy i działalność informacyjna objętego PROW 2014–2020 na 

wyprzedzające finansowanie pomocy, 

3) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa realizujące operacje w ramach pomocy technicznej objętej 

PROW 2014–2020 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych 

ponoszonych na realizację tych operacji, 

4) jednostki doradztwa rolniczego realizujące operacje w ramach pomocy technicznej 

objętej PROW 2014–2020 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych 

ponoszonych na realizację tych operacji 

– zgodnie z klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych.> 

2. Do planowania, wykorzystywania i rozliczania środków, o których mowa w ust. 1, mają 

zastosowanie przepisy o finansach publicznych oraz przepisy rozporządzenia nr 

1305/2013. 

[3. Jednostki sektora finansów publicznych realizujące operacje w ramach pomocy 

technicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki budżetowe realizujące operacje w 

ramach działania transfer wiedzy i działalność informacyjna, objęte PROW 2014-2020, 

dokonują zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, do wysokości udziału refundowanego 

ze środków EFRROW, na rachunek bieżący dochodów właściwej państwowej jednostki 

budżetowej, ze środków otrzymanych z agencji płatniczej tytułem refundacji kosztów 

kwalifikowalnych ze środków EFRROW, w terminie 10 dni od dnia otrzymania tych 

środków.] 

<3. Jednostki, o których mowa w ust. 1: 

1) pkt 1, 3 i 4, dokonują zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, do wysokości 

udziału refundowanego ze środków EFRROW – ze środków EFRROW otrzymanych 

z agencji płatniczej z tytułu refundacji kosztów kwalifikowalnych, 
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2) pkt 2, dokonują zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, ze środków EFRROW 

otrzymanych z agencji płatniczej 

– na rachunek bieżący dochodów właściwej państwowej jednostki budżetowej, 

w terminie 10 dni od dnia otrzymania tych środków.> 

<4. Jeżeli jednostka, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, nie otrzyma refundacji, o której 

mowa w ust. 3 pkt 1, zwraca środki, o których mowa w ust. 1, przeznaczone na: 

1) finansowanie operacji w wysokości nieobjętej refundacją ze środków EFRROW oraz 

2) współfinansowanie krajowe wydatków realizowanych z udziałem środków 

EFRROW w wysokości odpowiadającej proporcjonalnie – w stosunku do wysokości 

środków, o których mowa w pkt 1 – udziałowi tego współfinansowania 

w finansowaniu operacji 

– w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie wypłaty środków, z tym 

że w przypadku gdy zwrot środków następuje z przyczyn leżących po stronie danej 

jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, te środki są zwracane wraz z odsetkami 

liczonymi od dnia ich przekazania.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564 i 

1641) 

Art.  199. 

1. Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów. 

2. Urządzenia melioracji wodnych mogą być wykonywane na koszt Skarbu Państwa, w tym 

przy udziale środków, o których mowa w ust. 3, za zwrotem, w formie opłaty 

melioracyjnej, części kosztów przez właścicieli gruntów, na które te urządzenia wywierają 

korzystny wpływ, zwanych dalej "zainteresowanymi właścicielami gruntów". 

3. Urządzenia wodne inne niż urządzenia melioracji wodnych, służące celom, o których 

mowa w art. 195, mogą być wykonywane na koszt osób prawnych lub osób fizycznych, a 

także współfinansowane z: 

1) publicznych środków wspólnotowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1465 i 2020); 

[2) innych środków publicznych, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 
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2020 oraz z 2020 r. poz. 1378 i 2327) oraz w przepisach ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).] 

<2) innych środków publicznych, na zasadach określonych w przepisach: 

a) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1057), 

b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 818), 

c) 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. 

z 2021 r. poz. 2137 i …).> 

4. Rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 2, dokonuje, w drodze decyzji, 

właściwy organ Wód Polskich w uzgodnieniu z właściwym wojewodą, na wniosek 

zainteresowanych właścicieli gruntów. 

5. W przypadku wykonywania urządzeń melioracji wodnych w trybie, o którym mowa w ust. 

2, są wymagane wnioski zainteresowanych właścicieli gruntów, których grunty stanowią 

co najmniej 75% powierzchni gruntów planowanych do zmeliorowania. 

6. Zainteresowany właściciel gruntów jest obowiązany umożliwić wejście na grunt oraz do 

obiektów budowlanych w celu zaprojektowania i wykonania urządzeń melioracji 

wodnych. 

Art.  240. 

1. Wody Polskie wykonują zadania określone w przepisach ustawy. 

2. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wykonuje następujące zadania Wód Polskich: 

1) przedkłada ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej sprawozdanie, o którym 

mowa w art. 91; 

2) opracowuje projekt zestawu celów środowiskowych dla wód morskich, o którym mowa w 

art. 157, i jego aktualizacji; 

3) opracowuje projekt programu ochrony wód morskich, o którym mowa w art. 161, i jego 

aktualizacji; 

4) współuczestniczy w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i 

przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie obszarów dorzeczy; 
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5) przygotowuje projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego, o którym mowa w art. 168, i 

jej aktualizacji; 

6) sporządza mapy zagrożenia powodziowego, o których mowa w art. 169, i ich aktualizacje 

oraz mapy ryzyka powodziowego, o których mowa w art. 170, i ich aktualizacje; 

7) przygotowuje projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym, o których mowa w 

art. 173, i ich aktualizacje; 

8) przygotowuje projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy, o którym mowa w art. 185, i 

jego aktualizacje; 

9) prowadzi gospodarkę finansową oraz ewidencję księgową Wód Polskich; 

10) opracowuje projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o których 

mowa w art. 319 ust. 1, i ich aktualizacje; 

11) prowadzi system informacyjny gospodarowania wodami, o którym mowa w art. 329, oraz 

udostępnia zawarte w tym systemie zbiory danych przestrzennych; 

12) tworzy i utrzymuje Hydroportal oraz centralny punkt dostępowy, o których mowa w art. 

332 ust. 3; 

13) realizuje działania służące zrównoważonemu gospodarowaniu wodami, w tym 

osiągnięciu celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 

61, na obszarach dorzeczy i współuczestniczy w ich realizacji; 

14) nadzoruje planowanie i realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i pozostałego 

mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru 

międzywala; 

15) nadzoruje planowanie i realizację przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów 

zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych; 

16) udziela wsparcia finansowego i rzeczowego jednostkom samorządu terytorialnego w 

zakresie zapewnienia możliwości korzystania z zasobów wodnych na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; 

17) finansuje działalność służb państwowych, o których mowa w art. 367-369; 

18) realizuje zadania obronne oraz zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przekazane 

przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej; 

19) współuczestniczy z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej w zakresie 

opracowywania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, o którym 

mowa w art. 88, i jego aktualizacji; 
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20) koordynuje zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności, przemysłu oraz 

rolnictwa; 

21) sprawuje nadzór nad planowaniem inwestycji w gospodarce wodnej oraz ich realizacją, z 

wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 

22) ustala przebieg granic obszarów dorzeczy, granic regionów wodnych oraz granic zlewni, 

o których mowa w art. 13 ust. 4; 

23) wykonuje kontrolę gospodarowania wodami, o której mowa w art. 335 ust. 1 pkt 1, oraz 

wydaje decyzje, o których mowa w art. 343 ust. 2, 3 i 6; 

24) dokonuje uzgodnienia list programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w części dotyczącej gospodarki wodnej; 

25) prowadzi sprawy, w których Prezes Wód Polskich pełni funkcję organu wyższego stopnia 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

3. Regionalne zarządy gospodarki wodnej wykonują następujące zadania Wód Polskich: 

1) z uwzględnieniem przepisów art. 397 ust. 3 prowadzą sprawy dotyczące: 

a) decyzji, o których mowa w art. 76 ust. 2, art. 77 ust. 3, 8, 11 i 14, art. 166 ust. 5, art. 175 

ust. 1, art. 176 ust. 4 i 9, art. 182 ust. 1, art. 199 ust. 4, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, art. 

206 oraz w art. 343 ust. 2, 3 i 6, 

b) zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, 3 i 4; 

2) opiniują projekty uchwał, o których mowa w art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 1; 

3) weryfikują wpływ istniejących urządzeń wodnych i udzielonych zgód wodnoprawnych na 

warunki bytowania i wędrówki gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym; 

4) analizują sprawozdania, o których mowa w art. 89 ust. 1; 

5) uzgadniają projekty aktów prawa miejscowego, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 i 

ust. 2 oraz w art. 162; 

5a) występują z wnioskiem o ustanowienie obszaru ochronnego, o którym mowa w art. 141 

ust. 1; 

6) współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i 

przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie regionów wodnych; 

7) uzgadniają projekty dokumentów oraz projekty decyzji, o których mowa w art. 166 ust. 2; 

8) koordynują realizację inwestycji w regionach wodnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg 

wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 
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9) wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód 

płynących oraz gruntów pokrytych tymi wodami oraz zawierają porozumienia, o których 

mowa w art. 213 ust. 1 i 3; 

10) zapewniają obsługę administracyjno-biurową komitetów konsultacyjnych, o których 

mowa w art. 250; 

11) reprezentują Skarb Państwa w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 258 ust. 1, 5 

oraz 7 i 8; 

12) wykonują uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego w stosunku do 

śródlądowych wód płynących stanowiących własność Skarbu Państwa; 

13) sporządzają projekty dokumentacji planistycznych, o których mowa w art. 317 ust. 1 pkt 

1-6 i 8; 

14) wykonują kontrolę gospodarowania wodami, o której mowa w art. 335 ust. 1 pkt 1; 

15) realizują i współdziałają w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego 

gospodarowania wodami, w tym osiągnięciu celów, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 

59 oraz w art. 61, w regionach wodnych; 

16) planują zadania związane z utrzymaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa 

związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru międzywala; 

17) planują przedsięwzięcia związane z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez 

eksploatację zasobów wodnych; 

18) nadzorują działania, o których mowa w ust. 4 pkt 12 i 13; 

19) sporządzają, prowadzą, weryfikują i na bieżąco aktualizują wykazy obszarów 

chronionych, o których mowa w art. 317 ust. 4; 

20) opiniują projekty wojewódzkich planów gospodarki odpadami, o których mowa w 

przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie ochrony zasobów 

wodnych; 

21) opiniują, w odniesieniu do bezpośrednich zagrożeń szkodą w wodach oraz szkody w 

wodach, decyzje, o których mowa w art. 13 ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 

r. poz. 2028); 

22) gromadzą, przetwarzają, udostępniają i przekazują informacje na potrzeby planowania 

przestrzennego i centrów zarządzania kryzysowego; 

23) planują utrzymanie śródlądowych dróg wodnych; 
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24) współdziałają z wojewodami w zakresie opracowywania wojewódzkiego planu 

zarządzania kryzysowego; 

25) podejmują działania mające na celu bilansowanie ilościowe i jakościowe wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

26) podejmują działania mające na celu zapewnienie na potrzeby ludności, przemysłu oraz 

rolnictwa wody w odpowiedniej ilości i jakości; 

27) pełnią funkcję organu regulacyjnego, o którym mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028); 

28) prowadzą system informacyjny gospodarowania wodami, o którym mowa w art. 329, oraz 

udostępniają gromadzone w tym systemie dane. 

4. Zarządy zlewni wykonują następujące zadania Wód Polskich: 

1) z uwzględnieniem przepisów art. 397 ust. 3 prowadzą sprawy dotyczące: 

a) decyzji, o których mowa w art. 80, art. 132, art. 135 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 226 ust. 4, art. 

237 ust. 3, art. 271 ust. 7, art. 272 ust. 19, art. 273 ust. 6, art. 275 ust. 15 i 19, art. 281 ust. 

7, art. 310 ust. 7 oraz art. 311 ust. 6, 

b) zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1; 

2) współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i 

przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie zlewni; 

3) prowadzą sprawy dotyczące: 

a) opłat za usługi wodne, o których mowa w art. 268 ust. 1 oraz w art. 269 ust. 1 pkt 2, 

b) opłat podwyższonych, o których mowa w art. 280 pkt 1; 

4) zawierają porozumienia, o których mowa w art. 238 ust. 2; 

5) ustalają wysokość należności, o których mowa w art. 306 ust. 1; 

6) planują i prowadzą inwestycje z zakresu gospodarki wodnej, w tym pełnią funkcję 

inwestora albo inwestora zastępczego, w zakresie określonym w przepisach ustawy, z 

wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 

7) realizują i współdziałają w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego 

gospodarowania wodami, w tym osiągnięciu celów, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 

59 oraz w art. 61, w zlewniach; 

8) realizują zadania związane z utrzymaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa 

związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru międzywala; 
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9) realizują przedsięwzięcia związane z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez 

eksploatację zasobów wodnych oraz współdziałają w tym zakresie z właściwymi 

organami i podmiotami; 

10) współpracują z podmiotami korzystającymi z wód i wykonującymi urządzenia wodne, w 

tym z podmiotami planującymi budowę lub modernizację instalacji wykorzystujących 

hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej; 

11) współpracują w zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych z 

przedsiębiorcami prowadzącymi działalność żeglugową; 

12) wykonują działania ochronne zgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych i planów 

ochrony dla obszarów Natura 2000, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w odniesieniu do wód, do których prawa 

właścicielskie wykonują Wody Polskie lub podmioty, którym powierzono wykonywanie 

uprawnień właścicielskich na podstawie przepisów niniejszej ustawy; 

13) utrzymują śródlądowe drogi wodne; 

14) programują, planują i nadzorują wykonywanie urządzeń melioracji wodnych w trybie, o 

którym mowa w art. 199 ust. 2; 

15) prowadzą ewidencje, o których mowa w art. 194 ust. 2, art. 196 ust. 1 i art. 302 ust. 1, 

oraz udostępniają dane zawarte w tych ewidencjach; 

16) uzgadniają projekty uchwał, o których mowa w art. 87 ust. 1; 

17) dokonują uzgodnienia, o którym mowa w art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 

1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11), w zakresie melioracji wodnych[.] <;> 

<18) prowadzą sprawy dotyczące powiadomień, o których mowa w art. 395a ust. 1 pkt 

1, w przypadku robót, czynności lub urządzeń wodnych wykonywanych przez 

podmioty inne niż Wody Polskie.>  

5. Nadzory wodne, z uwzględnieniem przepisów art. 397 ust. 3, wykonują następujące 

zadania Wód Polskich: 

1) prowadzą sprawy dotyczące decyzji, o których mowa w art. 232 ust. 4, art. 394 ust. 2 oraz 

w art. 424 ust. 1; 

2) współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i 

przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie zlewni; 

3) prowadzą sprawy dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych; 
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4) przyjmują wnioski o wydanie zgód wodnoprawnych oraz innych decyzji przewidzianych w 

ustawie; 

5) realizują i współdziałają w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego 

gospodarowania wodami, w tym osiągnięciu celów, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 

59 oraz w art. 61, w zlewniach; 

6) utrzymują i eksploatują urządzenia wodne będące własnością Skarbu Państwa; 

7) zapewniają sygnalizację o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk 

hydrologicznych; 

8) zapewniają oznakowanie szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych; 

9) zapewniają należyty stan techniczny, obsługi i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych 

będących własnością Skarbu Państwa; 

10) dokonują odczytu wskazań przyrządów pomiarowych, stosownie do art. 272 ust. 14 i art. 

275 ust. 10. 

6. Wody Polskie mogą wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, polegającą na 

wykonywaniu działań w zakresie gospodarki wodnej obejmujących: 

1) projektowanie, wykonywanie, utrzymywanie i eksploatację urządzeń wodnych; 

2) wytwarzanie energii w elektrowniach wodnych; 

3) prowadzenie działalności edukacyjnej i turystycznej związanej z gospodarką wodną; 

4) świadczenie usług w zakresie towarowego i pasażerskiego transportu wodnego; 

5) inną działalność związaną z gospodarką wodną, z wyłączeniem działalności gospodarczej 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

7. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2-5, Wody Polskie są uprawnione do 

wykorzystywania danych zgromadzonych w systemie ewidencji producentów oraz 

ewidencji gospodarstw rolnych, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 

2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

8. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia nieodpłatnie Wodom 

Polskim dane, o których mowa w ust. 7. 

9. Wody Polskie sporządzają programy: 

1) realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu 

Państwa związanego z gospodarką wodną; 

2) planowanych inwestycji w gospodarce wodnej. 
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10. Programy, o których mowa w ust. 9 pkt 2, podlegają uzgodnieniu z właściwymi 

wojewodami. 

11. Programy, o których mowa w ust. 9, w zakresie śródlądowych dróg wodnych podlegają 

uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej. 

12. Programy, o których mowa w ust. 9, dotyczące planowanych inwestycji w gospodarce 

wodnej podlegają zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw żeglugi 

śródlądowej. 

13. Wody Polskie sporządzają roczny plan działania i przekazują ten plan do zatwierdzenia 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej w terminie do dnia 31 lipca roku 

poprzedzającego rok, którego dotyczy plan. 

14. Wody Polskie sporządzają sprawozdanie z działalności za rok poprzedni i przekazują je 

do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej w terminie do dnia 

30 czerwca roku następnego. 

Art.  394. 

1. Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga: 

1) wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę 

długości jego poszczególnych elementów; 

2) postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe; 

3) prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii 

energetycznych i telekomunikacyjnych; 

4) wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego; 

5) trwałe odwadnianie wykopów budowlanych; 

6) prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu 

wód podziemnych; 

7) wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania 

niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem; 

8) odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów 

hydrogeologicznych; 

[9) wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie 

wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi o powierzchni 

nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej 
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powierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, 

którego zakład jest właścicielem;] 

<9) wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie 

wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi o powierzchni 

nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej 

powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, 

którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu 

oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów 

objętych oddziaływaniem na wykonanie stawu;> 

10) przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego 

na długości nie większej niż 10 m; 

11) przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie 

drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach; 

12) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z 

utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, 

wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód. 

2. Jeżeli realizacja dwóch lub więcej przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 9 i 10, 

skutkuje przekroczeniem parametrów określonych dla tych przedsięwzięć, organ 

właściwy w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych orzeka, w drodze decyzji, o obowiązku 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

3. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 9 i 10, bierze się pod uwagę 

parametry skumulowane z innymi planowanymi, realizowanymi oraz zrealizowanymi 

przedsięwzięciami. 

4. Jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się w ramach jednego 

postępowania zakończonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego. 

 

Art.  395. 

Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga: 

1) uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych; 

2) holowanie oraz spław drewna; 
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3) wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg 

wodnych oraz remontem urządzeń wodnych; 

4) wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi, klęski żywiołowej, 

ogłoszonych stanów zagrożenia epidemicznego, epidemii albo w razie niebezpieczeństwa 

szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które mogą stanowić zagrożenie dla 

zdrowia publicznego; 

5) wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego 

korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m; 

6) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych; 

7) pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie 

nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w 

ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód; 

8) pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów 

strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych; 

9) odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb 

państwowych; 

10) wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa 

lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych przez wody 

powierzchniowe; 

[11) zatrzymywanie wody w rowach, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice 

terenu, którego zakład jest właścicielem; 

12) hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich, jeżeli zasięg oddziaływania nie 

wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;] 

<11) zatrzymywanie wody w rowach, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza 

granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się 

w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli 

gruntów objętych oddziaływaniem na zatrzymywanie wody w rowach; 

12) hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich, jeżeli zasięg oddziaływania nie 

wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu 

znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną 

zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na hamowanie odpływu wody 

z obiektów drenarskich;> 
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[13) przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń melioracji 

wodnych, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład 

jest właścicielem;] 

14) lokalizowanie, na okres do 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią[.] <;>   

<15) przebudowa rowów w celu zatrzymywania wody, jeżeli zasięg oddziaływania nie 

wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu 

znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną 

zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na przebudowę rowów w celu 

zatrzymywania wody; 

16) przebudowa obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody, jeżeli zasięg 

oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, 

lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią 

pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na przebudowę 

obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody.> 

 

Art. 395a. 

1. Przed wykonaniem robót, czynności lub urządzeń wodnych, o których mowa w art. 

395 pkt 15 i 16, jest wymagane dokonanie powiadomienia: 

1) właściwego organu Wód Polskich – w przypadku robót, czynności lub urządzeń 

wodnych wykonywanych przez podmioty inne niż Wody Polskie; 

2) ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej – w przypadku robót, czynności 

lub urządzeń wodnych wykonywanych przez Wody Polskie. 

2. Powiadomienie zawiera: 

1) oznaczenie zakładu dokonującego powiadomienia z podaniem jego siedziby i adresu; 

2) określenie: 

a) celu planowanych do wykonania robót, czynności lub urządzeń wodnych, 

b) stanu prawnego nieruchomości, na której jest planowane wykonanie robót, 

czynności lub urządzeń wodnych, 

c) w sposób opisowy zakresu planowanych do wykonania robót, czynności lub urządzeń 

wodnych, podstawowych parametrów charakteryzujących te roboty, czynności lub 

urządzenia wodne oraz warunków ich wykonania, 
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d) lokalizacji robót, czynności lub urządzeń wodnych, które są planowane do 

wykonania, z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego wraz z numerem 

lub numerami działek ewidencyjnych oraz ich współrzędnymi, 

e) planowanego terminu rozpoczęcia robót lub czynności. 

3. Do powiadomienia dołącza się pisemne zgody właścicieli gruntów, na które będą 

oddziaływać planowane roboty, czynności lub urządzenia wodne, jeżeli uzyskanie 

tych zgód jest wymagane. 

4. Jeżeli powiadomienie nie zawiera elementów, o których mowa w ust. 2, odpowiednio 

właściwy organ Wód Polskich albo minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 

wzywa zakład do uzupełnienia braków w powiadomieniu w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania, wskazując elementy 

powiadomienia wymagające uzupełnienia, a także skutki braku uzupełnienia 

powiadomienia. 

5. Brak uzupełnienia powiadomienia w sposób określony w wezwaniu, o którym mowa w 

ust. 4, w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu powoduje uznanie powiadomienia 

za niedokonane.> 


