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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 6 sierpnia 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania, wyp∏aty
i zwracania pomocy finansowej na realizacj´ Êrodków obj´tych osià priorytetowà 1 — Ârodki
na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartà w programie operacyjnym „Zrównowa˝ony rozwój sektora
rybo∏ówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007—2013”
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia
2009 r. o wspieraniu zrównowa˝onego rozwoju sektora rybackiego z udzia∏em Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania, wyp∏aty i zwracania pomocy finansowej na realizacj´ Êrodków obj´tych osià priorytetowà 1 — Ârodki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartà w programie operacyjnym „Zrównowa˝ony rozwój sektora rybo∏ówstwa
i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007—2013”
(Dz. U. Nr 101, poz. 840) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w § 5 w ust. 2 pkt 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1) powi´kszone o 10 % — w przypadku przyznania pomocy w 2009 r.;
2) zmniejszone o 5 % — w przypadku przyznania
pomocy w 2010 r.;
3) zmniejszone o 10 % — w przypadku przyznania pomocy w 2011 r. i nast´pnych latach realizacji programu operacyjnego.”;
2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku gdy w okresie od dnia, w którym
decyzja o przyznaniu pomocy za z∏omowanie
statku rybackiego albo za przekwalifikowanie
statku rybackiego na dzia∏alnoÊç dochodowà
albo niedochodowà, niezwiàzane z rybo∏ówstwem, sta∏a si´ ostateczna, do dnia, w którym
mia∏o nastàpiç z∏omowanie albo przekwalifikowanie tego statku, zosta∏ on utracony, wysokoÊç pomocy zmniejsza si´ o wysokoÊç odszkodowania wyp∏aconego z tytu∏u ubezpieczenia tego statku rybackiego.”;
3) w § 9 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) nie dopuÊci∏ si´ powa˝nego naruszenia zasad
wspólnej polityki rybackiej, okreÊlonego w wykazie stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1447/1999 z dnia 24 czerwca
1999 r. ustanawiajàcego wykaz rodzajów zachowaƒ, które powa˝nie naruszajà zasady
wspólnej polityki rybo∏ówstwa (Dz. Urz.
WE L 167 z 02.07.1999, str. 5; Dz. Urz. UE Pol———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rybo∏ówstwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

skie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 134),
w roku, za który ubiega si´ o przyznanie pomocy.”;
4) w § 10:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) od 8 m do 12 m — w wysokoÊci 132 000 z∏,”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje
si´ za liczb´ dni tymczasowego zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej przy u˝yciu
statku rybackiego, która zosta∏a podana we
wniosku o dofinansowanie.”,
c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) b´dàcà armatorem albo wspó∏armatorem
lub w∏aÊcicielem albo wspó∏w∏aÊcicielem
statku rybackiego, która pracowa∏a na tym
statku w okresie zaprzestania dzia∏alnoÊci
po∏owowej, o którym mowa w § 9 ust. 1
pkt 3, i udokumentuje ten fakt wyciàgiem
p∏ywania potwierdzonym przez urzàd morski w∏aÊciwy ze wzgl´du na port macierzysty tego statku rybackiego oraz dokumentem potwierdzajàcym op∏acanie sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne — proporcjonalnie
do liczby dni udokumentowanego zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej przy u˝yciu
tego statku w danym roku.”;
5) w § 11 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje si´
armatorowi statku rybackiego za liczb´ dni
zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej przy
u˝yciu tego statku rybackiego, która zosta∏a
podana we wniosku o dofinansowanie, nie
wi´cej jednak ni˝ za 90 dni.”;
6) w § 27 pkt 1—4 otrzymujà brzmienie:
„1) przyczyni si´ do powstania trwa∏ych korzyÊci
gospodarczych;
2) b´dzie zrealizowana z zapewnieniem nale˝ytych gwarancji technicznych;
3) ma zapewnionà gospodarczà trwa∏oÊç;
4) nie wp∏ynie negatywnie na Êrodowisko oraz
ochron´ ˝ywych zasobów wód.”;
7) w § 34 w pkt 6 lit. a i b otrzymujà brzmienie:
„a) powy˝ej 10 % wartoÊci netto operacji,
b) które nie mia∏y bezpoÊredniego zwiàzku z realizacjà operacji.”;
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8) § 39 otrzymuje brzmienie:
„§ 39. 1. Je˝eli we wniosku o dofinansowanie,
o którym mowa w § 38 ust. 1, nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie mo˝na
ustaliç tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia si´
bez rozpatrzenia.
2. Je˝eli wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w § 38 ust. 1, nie zosta∏ wype∏niony we wszystkich wymaganych
pozycjach lub nie do∏àczono do niego co
najmniej jednego z dokumentów, o których mowa w § 37 ust. 3, wnioskodawca
jest wzywany do usuni´cia braków lub
z∏o˝enia wyjaÊnieƒ w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia wezwania.
3. Je˝eli wnioskodawca mimo wezwania do
usuni´cia braków lub z∏o˝enia wyjaÊnieƒ
nie dokona∏ ich w terminie, Agencja odmawia przyznania pomocy; przepisy
art. 14 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 kwietnia
2009 r. o wspieraniu zrównowa˝onego
rozwoju sektora rybackiego z udzia∏em Europejskiego Funduszu Rybackiego, zwanej
dalej „ustawà”, stosuje si´ odpowiednio.
4. W przypadku wystàpienia we wniosku
o dofinansowanie, o którym mowa
w § 38 ust. 1, oczywistych omy∏ek pisarskich lub rachunkowych Agencja mo˝e
dokonaç ich poprawy, informujàc jednoczeÊnie wnioskodawc´ o wprowadzonych zmianach.”;
9) w § 43 w ust. 1:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Umowa o dofinansowanie, poza postanowieniami okreÊlonymi w art. 15 ustawy, zawiera
wskazanie terminu i warunków sk∏adania wniosku o p∏atnoÊç oraz mo˝e zawieraç zobowiàzania
beneficjenta dotyczàce:”,
b) uchyla si´ pkt 7;
10) w § 45:
a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Wniosek o p∏atnoÊç w przypadku Êrodków,
o których mowa w § 1 pkt 3 i 4 oraz pkt 5
lit. a—c, mo˝e dotyczyç p∏atnoÊci poÊredniej. Wniosek w takim przypadku sk∏ada si´
po zrealizowaniu danego etapu operacji
okreÊlonego w umowie o dofinansowanie.”,
b) ust. 4—7 otrzymujà brzmienie:
„4. Je˝eli wniosek o p∏atnoÊç nie zosta∏ z∏o˝ony
w terminie okreÊlonym w umowie o dofinansowanie lub w decyzji o przyznaniu pomocy, Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç, w terminie nie krótszym ni˝ 14 dni od
dnia dor´czenia wezwania.
5. Je˝eli wniosek o p∏atnoÊç nie zosta∏ z∏o˝ony
w terminie, o którym mowa w ust. 4, Agencja nie wyp∏aca pomocy; przepisy art. 14
ust. 4 i 5 ustawy stosuje si´ odpowiednio.
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6. Je˝eli wniosek o p∏atnoÊç nie zosta∏ prawid∏owo wype∏niony lub nie do∏àczono do niego co najmniej jednego z dokumentów,
o których mowa w ust. 3, Agencja wzywa
beneficjenta do usuni´cia braków lub z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, w terminie 14 dni od dnia dor´czenia wezwania.
7. Je˝eli beneficjent mimo wezwania, o którym
mowa w ust. 6, nie usunà∏ braków lub nie
z∏o˝y∏ wyjaÊnieƒ w wyznaczonym terminie,
Agencja rozpatruje wniosek o p∏atnoÊç w zakresie, w jakim zosta∏ prawid∏owo wype∏niony i udokumentowany.”,
c) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:
„8. Do rozpatrywania wniosku o p∏atnoÊç przepisy § 37 ust. 4 i § 39 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.”;
11) § 46 otrzymuje brzmienie:
„§ 46. W∏aÊciwy dyrektor oddzia∏u regionalnego
Agencji odmawia, w drodze decyzji, wyp∏aty pomocy, je˝eli:
1) nie zosta∏y spe∏nione warunki przyznania
pomocy lub
2) wniosek o p∏atnoÊç nie mo˝e zostaç rozpatrzony w zakresie poniesionych kosztów
— w przypadku Êrodków, o których mowa
w § 1 pkt 1 oraz pkt 5 lit. f.”;
12) w § 48 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) zosta∏ ukarany za powa˝ne naruszenie zasad
wspólnej polityki rybackiej, okreÊlonych w wykazie stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1447/1999 z dnia 24 czerwca
1999 r. ustanawiajàcego wykaz rodzajów zachowaƒ, które powa˝nie naruszajà zasady
wspólnej polityki rybo∏ówstwa, gdy dopuÊci∏
si´ tego naruszenia w roku, za który przyznano
mu pomoc — w przypadku Êrodka, o którym
mowa w § 1 pkt 2, lub
2) nie wype∏ni∏ zobowiàzaƒ, o których mowa
w § 43 ust. 1 pkt 1 lub 4;”;
13) w § 50 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„WysokoÊç stawek pomocy wyra˝onà w euro
przelicza si´ na z∏ote zgodnie z obrachunkowym
kursem wymiany, publikowanym przez Komisj´
Europejskà w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej, z dnia:”;
14) w za∏àczniku do rozporzàdzenia w cz´Êci I. Za∏àczniki, które do∏àcza si´ do wniosku o dofinansowanie:
a) w ust. 2 pkt 11—13 otrzymujà brzmienie:
„11) oÊwiadczenie ubiegajàcego si´ o dofinansowanie, potwierdzone przez Centrum Monitorowania Rybo∏ówstwa, o braku ruchu
statku rybackiego — w przypadku statku
rybackiego o d∏ugoÊci ca∏kowitej powy˝ej
15 m;
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12) wyciàg p∏ywania, potwierdzony przez
urzàd morski w∏aÊciwy ze wzgl´du na port
macierzysty statku rybackiego, dotyczàcy
armatora albo wspó∏armatora lub w∏aÊciciela albo wspó∏w∏aÊciciela statku rybackiego, pracujàcych na tym statku rybackim;
13) zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwà instytucj´ ubezpieczeƒ spo∏ecznych o op∏aceniu sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
albo o niezaleganiu w op∏acaniu tych sk∏adek, albo deklaracj´ rozliczeniowà, o której
mowa w przepisach o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, sk∏adanà wraz z dowodami dokonywania wp∏aty na ubezpieczenia spo∏eczne, za armatora albo wspó∏armatora lub w∏aÊciciela albo wspó∏w∏aÊciciela, pracujàcych na statku rybackim, oraz
za cz∏onków za∏ogi pracujàcych na statku
rybackim na podstawie umowy o Êwiadczenie us∏ug na statku rybackim, do której
stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego
o zleceniu;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku Êrodka rybactwo przybrze˝ne:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego albo zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do Ewidencji Dzia∏alnoÊci
Gospodarczej, je˝eli ubiegajàcy si´ o dofinansowanie ma obowiàzek posiadania
takiego wpisu;
2) kopia dokumentu to˝samoÊci ubiegajàcego si´ o dofinansowanie, je˝eli jest on
osobà fizycznà;
3) pe∏nomocnictwo, je˝eli zosta∏o udzielone;
4) kopia dokumentu potwierdzajàcego prawo w∏asnoÊci statku rybackiego;
5) kopia specjalnego zezwolenia po∏owowego;
6) kopia dokumentu potwierdzajàcego
wiek statku rybackiego;
7) kopia Êwiadectwa pomiarowego wydanego na podstawie pomiaru statku rybackiego;
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10) uproszczony plan biznesowy operacji —
w przypadku operacji o wartoÊci netto
powy˝ej 500 000 z∏;
11) zaÊwiadczenie wystawione przez bank
o posiadanym przez ubiegajàcego si´
o dofinansowanie rachunku bankowym
albo oÊwiadczenie ubiegajàcego si´
o dofinansowanie o posiadanym przez
niego rachunku bankowym;
12) oÊwiadczenie wszystkich wspó∏w∏aÊcicieli statku rybackiego, wskazane we
wniosku o dofinansowanie, o wyra˝eniu
zgody na realizacj´ operacji obj´tej tym
wnioskiem;
13) ksià˝eczka ˝eglarska ubiegajàcego si´
o dofinansowanie;
14) dokument potwierdzajàcy prawo dysponowania nieruchomoÊcià na cel zwiàzany z realizacjà operacji;
15) pozwolenie budowlane lub zg∏oszenie,
o których mowa w przepisach prawa budowlanego — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
16) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa
w przepisach prawa wodnego — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
17) operat szacunkowy sporzàdzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomoÊciami — w przypadku gdy
wnioskodawca zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nak∏ady rzeczowe w postaci nieruchomoÊci;
18) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzeniu projektu technologicznego zak∏adu albo kopia decyzji
o nadaniu weterynaryjnego numeru
identyfikacyjnego zak∏adowi lub kopia
decyzji paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzajàcej zak∏ad — w przypadku gdy wymaga tego
specyfika operacji;
19) studium wykonalnoÊci projektu dla danej operacji — w przypadku braku planu
biznesowego operacji, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia budowlanego
lub zg∏oszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego.”.

8) dokumenty potwierdzàjàce planowane
koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzymane przez ubiegajàcego si´ o dofinansowanie oferty zwiàzane z realizacjà operacji — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

9) kosztorys inwestorski — w przypadku
gdy ubiegajàcy si´ o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nak∏ady rzeczowe;

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zalewski

