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Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia
2009 r. o wspieraniu zrównowa˝onego rozwoju sekto-
ra rybackiego z udzia∏em Europejskiego Funduszu Ry-
backiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619) zarzàdza si´, co na-
st´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb przyznawania, wyp∏aty oraz zwracania pomocy
finansowej na realizacj´ Êrodków obj´tych osià prio-
rytetowà 2 — Akwakultura, rybo∏ówstwo Êródlàdowe,
przetwórstwo i obrót produktami rybo∏ówstwa
i akwakultury, zawartà w programie operacyjnym
„Zrównowa˝ony rozwój sektora rybo∏ówstwa i nad-
brze˝nych obszarów rybackich 2007—2013”, zwanym
dalej „programem operacyjnym”, obejmujàcà nast´-
pujàce Êrodki: 

1) inwestycje w chów i hodowl´ ryb;

2) dzia∏ania wodno-Êrodowiskowe;

3) Êrodki na rzecz zdrowia zwierzàt;

4) rybo∏ówstwo Êródlàdowe;

5) inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu.

§ 2. 1. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach
Êrodka inwestycje w chów i hodowl´ ryb przyznaje si´
na:

1) rozwój i modernizacj´ obiektów chowu lub ho-
dowli ryb;

2) dywersyfikacj´ produkcji organizmów wodnych
w kierunku perspektywicznych lub nowych ich ga-
tunków i wprowadzanie nowych technologii
w tym zakresie;

3) rozwój zrównowa˝onego chowu lub hodowli or-
ganizmów wodnych.

2. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrodka
inwestycje w chów i hodowl´ ryb przys∏uguje, je˝eli: 

1) operacja dotyczy budynku, budowli, urzàdzenia
wodnego lub urzàdzenia, w których jest prowa-
dzona dzia∏alnoÊç polegajàca na wyl´ganiu, cho-
wie lub hodowli organizmów wodnych, zwanych
dalej „obiektem chowu lub hodowli”, w których
wykorzystuje si´ techniki zwi´kszajàce produkcj´

organizmów wodnych ponad naturalne mo˝liwo-
Êci Êrodowiska, a organizmy te pozostajà w∏asno-
Êcià beneficjenta przez ca∏y okres chowu lub ho-
dowli oraz w czasie od∏owu; 

2) wartoÊç netto operacji jest wy˝sza od 10 000 z∏.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje
operacji w zakresie dotyczàcym ryb akwariowych. 

§ 3. 1. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach
Êrodka inwestycje w chów i hodowl´ ryb w zakresie
rozwoju i modernizacji obiektów chowu lub hodowli
ryb obejmuje: 

1) budow´ i wyposa˝enie w maszyny i urzàdzenia
techniczne nowego obiektu chowu lub hodowli
oraz zakup Êrodków transportu przeznaczonych
do u˝ywania w transporcie wewn´trznym w da-
nym obiekcie, zwanych dalej „Êrodkami transpor-
tu wewn´trznego”, i specjalistycznych Êrodków
transportu u˝ywanych do transportu zewn´trzne-
go, przeznaczonych do przewozu ryb lub innych
organizmów wodnych lub produktów rybnych,
zwanych dalej „Êrodkami transportu zewn´trzne-
go”,

2) odbudow´, rozbudow´ lub przebudow´ istniejà-
cego obiektu chowu lub hodowli lub 

3) adaptacj´ lub remont istniejàcego obiektu chowu
lub hodowli, wymian´, napraw´ lub wyposa˝enie
obiektu chowu lub hodowli w maszyny i urzàdze-
nia techniczne oraz zakup Êrodków transportu we-
wn´trznego i Êrodków transportu zewn´trznego 

— s∏u˝àce wzrostowi mo˝liwoÊci produkcyjnych
obiektu chowu lub hodowli lub poprawie jakoÊci
chowu lub hodowli ryb, lub podniesieniu efektywno-
Êci wykorzystania dost´pnych zasobów wodnych,
lub obni˝eniu negatywnego wp∏ywu lub zwi´kszeniu
pozytywnego wp∏ywu na Êrodowisko, lub poprawie
warunków socjalnych osób pracujàcych w danym
obiekcie chowu lub hodowli. 

2. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrodka
inwestycje w chów i hodowl´ ryb w zakresie rozwoju
i modernizacji obiektów chowu lub hodowli ryb obej-
muje równie˝ zakup ikry, ryb i innych organizmów
wodnych przeznaczonych do dalszego chowu lub ho-
dowli, zwanych dalej „materia∏em obsadowym”, na
potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego w danym
obiekcie, w przypadku operacji, o której mowa
w ust. 1:

1) pkt 1 lub
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 wrzeÊnia 2009 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania, wyp∏aty i zwracania pomocy finansowej
na realizacj´ Êrodków obj´tych osià priorytetowà 2 — Akwakultura, rybo∏ówstwo Êródlàdowe,

przetwórstwo i obrót produktami rybo∏ówstwa i akwakultury, zawartà w programie operacyjnym
„Zrównowa˝ony rozwój sektora rybo∏ówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007—2013”

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji 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).
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2) pkt 3, je˝eli: 

a) wykonano nakaz zabicia ryb okreÊlony w decy-
zji powiatowego lekarza weterynarii, o której
mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt
oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt
(Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342), lub 

b) wnioskodawca i inni uprawnieni do rybactwa,
którzy posiadajà obiekty chowu lub hodowli,
korzystajàcy z wód tego samego cieku wodne-
go, podj´li wspólne dzia∏ania w celu wyelimi-
nowania lub zmniejszenia zagro˝enia wystàpie-
nia choroby zakaênej zwierzàt akwakultury
okreÊlonej w rozporzàdzeniu Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2009 r.
w sprawie zwalczania chorób zakaênych zwie-
rzàt akwakultury (Dz. U. Nr 30, poz. 198), zwa-
nym dalej „rozporzàdzeniem w sprawie zwal-
czania chorób zakaênych zwierzàt akwakultu-
ry”. 

3. IloÊç materia∏u obsadowego, który mo˝e byç za-
kupiony na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego
w danym obiekcie chowu lub hodowli, okreÊla si´
zgodnie z formularzem, udost´pnionym na stronie in-
ternetowej administrowanej przez Agencj´ Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanà dalej „Agen-
cjà”. 

§ 4. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
ka inwestycje w chów i hodowl´ ryb w zakresie dy-
wersyfikacji produkcji organizmów wodnych w kie-
runku perspektywicznych lub nowych ich gatunków
i wprowadzanie nowych technologii w tym zakresie
w danym obiekcie chowu lub hodowli obejmuje: 

1) odbudow´, rozbudow´ lub przebudow´ istniejà-
cego obiektu chowu lub hodowli lub 

2) adaptacj´ lub remont istniejàcego obiektu chowu
lub hodowli, wymian´, napraw´ lub wyposa˝enie
tego obiektu w maszyny i urzàdzenia techniczne
oraz zakup Êrodków transportu wewn´trznego
i Êrodków transportu zewn´trznego 

— s∏u˝àce wprowadzeniu nowych gatunków w rozu-
mieniu art. 10 ust. 1 lit. a rozporzàdzenia Komisji
(WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawia-
jàcego szczegó∏owe zasady wykonania rozporzàdze-
nia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskie-
go Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120
z 10.05.2007, str. 1), z dobrymi perspektywami rynko-
wymi w rozumieniu art. 10 ust. 1 lit. b tego rozporzà-
dzenia, oraz wykorzystaniu nowych technologii lub
dzia∏aƒ majàcych na celu zwi´kszenie wartoÊci doda-
nej produktów rybnych.

§ 5. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
ka inwestycje w chów i hodowl´ ryb w zakresie roz-
woju zrównowa˝onego chowu lub hodowli organi-
zmów wodnych obejmuje zakup sprz´tu, maszyn
i urzàdzeƒ technicznych oraz monta˝ instalacji obni˝a-
jàcych negatywny wp∏yw lub zwi´kszajàcych pozy-
tywny wp∏yw na Êrodowisko w zakresie chowu lub
hodowli organizmów wodnych zwiàzanych z produk-
cjà w stawach typu:

1) karpiowego — nieprzekraczajàcà 4 ton ryb z 1 ha
powierzchni u˝ytkowej stawu w roku poprzedzajà-
cym rok z∏o˝enia wniosku o dofinansowanie;

2) pstràgowego — nieprzekraczajàcà 1 tony ryb
w roku poprzedzajàcym rok z∏o˝enia wniosku
o dofinansowanie, przy poborze wody w miejscu
jej uj´cia wynoszàcym litr na sekund´.

§ 6. 1. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach
Êrodka inwestycje w chów i hodowl´ ryb przyznaje si´
w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wyso-
koÊci do:

1) 60 % tych kosztów — w przypadku operacji reali-
zowanej przez podmiot prowadzàcy przedsi´bior-
stwo, o którym mowa w art. 29 ust. 2 lit. a rozpo-
rzàdzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybac-
kiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwa-
nego dalej „rozporzàdzeniem nr 1198/2006”; 

2) 30 % tych kosztów — w przypadku operacji reali-
zowanej przez podmiot prowadzàcy przedsi´bior-
stwo, o którym mowa w art. 29 ust. 2 lit. b rozpo-
rzàdzenia nr 1198/2006.

2. W przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiega-
jà si´ wspólnicy spó∏ki cywilnej, pomoc przyznaje si´
wszystkim wspólnikom ∏àcznie albo jednemu ze
wspólników, na którego wyrazili zgod´, w formie pi-
semnej, pozostali wspólnicy, w wysokoÊci okreÊlonej
w ust. 1:

1) pkt 1, je˝eli przedsi´biorstwo prowadzone przez
wspólników w ramach wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej w formie spó∏ki cywilnej jest przed-
si´biorstwem, o którym mowa w art. 29 ust. 2
lit. a rozporzàdzenia nr 1198/2006, lub

2) pkt 2, je˝eli przedsi´biorstwo prowadzone przez
wspólników w ramach wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej w formie spó∏ki cywilnej jest przed-
si´biorstwem, o którym mowa w art. 29 ust. 2
lit. b rozporzàdzenia nr 1198/2006.

§ 7. 1. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach
Êrodka inwestycje w chów i hodowl´ ryb przyznaje si´
podmiotowi: 

1) który jest uprawniony do rybactwa w rozumieniu
art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750,
z póên. zm.2)) lub

2) któremu wydano zezwolenie na prowadzenie cho-
wu lub hodowli ryb lub innych organizmów mor-
skich w polskich obszarach morskich na podsta-
wie przepisów o rybo∏ówstwie. 

2. W przypadku gdy operacja w ramach Êrodka in-
westycje w chów i hodowl´ ryb dotyczy obiektu cho-

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229,
z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087
i Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2009 r.
Nr 92, poz. 753.
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wu lub hodowli b´dàcego przedmiotem wspó∏posia-
dania, pomoc przyznaje si´ ∏àcznie wszystkim wspó∏-
posiadaczom albo jednemu ze wspó∏posiadaczy, na
którego wyrazili zgod´, w formie pisemnej, pozostali
wspó∏posiadacze. 

§ 8. Pomoc na realizacj´ Êrodka dzia∏ania wodno-
-Êrodowiskowe przyznaje si´ na operacje w zakresie:

1) wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyja-
znych Êrodowisku praktyk i technik w chowie i ho-
dowli ryb;

2) ochrony zasobów genetycznych ryb.

§ 9. 1. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach
Êrodka dzia∏ania wodno-Êrodowiskowe w zakresie
wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych
Êrodowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb
przyznaje si´ posiadaczowi obiektu chowu lub ho-
dowli, który zobowià˝e si´ do realizowania przez 5 lat
zobowiàzaƒ wykraczajàcych poza podstawowe zasa-
dy dobrej praktyki rybackiej, w ramach co najmniej
jednego z dwóch pakietów: 

1) pierwszego — gdy wype∏nia ∏àcznie wszystkie wy-
mogi w nim okreÊlone;

2) drugiego — gdy wype∏nia co najmniej jeden z wy-
mogów w nim okreÊlonych.

2. Szczegó∏owe wymogi okreÊlone w pakietach,
o których mowa w ust. 1, sà okreÊlone w za∏àczniku nr 1
do rozporzàdzenia. 

3. W przypadku gdy obiekt chowu lub hodowli jest
przedmiotem wspó∏posiadania, pomoc przyznaje si´
∏àcznie wszystkim wspó∏posiadaczom albo jednemu
ze wspó∏posiadaczy, na którego wyrazili zgod´, w for-
mie pisemnej, pozostali wspó∏posiadacze. 

§ 10. 1. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach
Êrodka dzia∏ania wodno-Êrodowiskowe w zakresie
wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych
Êrodowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb:

1) przys∏uguje, je˝eli zobowiàzania okreÊlone w § 9
ust. 1 b´dà realizowane w obiekcie chowu lub ho-
dowli o powierzchni ewidencyjnej co najmniej
1 ha lub — w przypadku ryb ∏ososiowatych —
o produkcji rocznej nie mniejszej ni˝ 5 ton;

2) przyznaje si´, je˝eli wnioskodawca zobowiàza∏ si´
do realizacji operacji w ca∏ym obiekcie chowu lub
hodowli lub co najmniej na jednym stawie, przy
jednoczesnym stosowaniu podstawowych zasad
dobrej praktyki rybackiej w ca∏ym obiekcie. 

2. Przez podstawowe zasady dobrej praktyki ry-
backiej rozumie si´:

1) prowadzenie wewn´trznej dokumentacji chowu
lub hodowli ryb zawierajàcej daty obsad, od∏o-
wów, zestawienia masy ryb obsadzonych i od∏o-
wionych oraz iloÊci i rodzaju skarmianej paszy;

2) terminowà realizacj´, okreÊlonych w przepisach
o statystyce publicznej, obowiàzków statystycz-
nych w zakresie sprawozdaƒ dotyczàcych po-

wierzchni stawów rybnych oraz iloÊci ryb wypro-
dukowanych w stawach rybnych i innych urzàdze-
niach s∏u˝àcych do chowu lub hodowli;

3) posiadanie:

a) aktualnego pozwolenia wodnoprawnego, o któ-
rym mowa w przepisach prawa wodnego,

b) weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
nadanego na podstawie przepisów w sprawie
sposobu ustalania weterynaryjnego numeru
identyfikacyjnego,

c) dokumentu potwierdzajàcego ukoƒczenie kursu
lub szkolenia dotyczàcego dobrostanu ryb,
obejmujàcego zagadnienia dotyczàce:

— tego dobrostanu, w tym metod jego okreÊla-
nia, charakterystyki i objawów jego obni˝e-
nia, wp∏ywu jakoÊci wody na ten dobrostan,
wp∏ywu pogorszenia dobrostanu ryb na ja-
koÊç surowca rybnego oraz przedstawienia
stanu prawnego dotyczàcego dobrostanu
ryb,

— warunków sprzeda˝y ˝ywych ryb, 

— metod humanitarnego uÊmiercania ryb.

§ 11. W trakcie realizacji operacji w ramach Êrod-
ka dzia∏ania wodno-Êrodowiskowe w zakresie wspar-
cia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych Êro-
dowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb
zmiana zobowiàzaƒ okreÊlonych w § 9 ust. 1 jest do-
puszczalna wy∏àcznie wtedy, gdy polega na:

1) zwi´kszeniu powierzchni ewidencyjnej gospodar-
stwa rolnego przeznaczonego do chowu lub ho-
dowli ryb lub innych organizmów wodnych obj´-
tej dofinansowaniem;

2) zwi´kszeniu liczby wybranych do wype∏niania wy-
mogów w ramach pakietu drugiego lub przyj´ciu
do realizacji pakietu pierwszego.

§ 12. 1. W ramach Êrodka dzia∏ania wodno-Êrodo-
wiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyj-
nych lub przyjaznych Êrodowisku praktyk i technik
w chowie i hodowli ryb ostatnim dniem, w którym
mo˝e rozpoczàç si´ realizacja operacji, jest dzieƒ
1 stycznia 2011 r. 

2. Wniosek o dofinansowanie operacji w ramach
Êrodka dzia∏ania wodno-Êrodowiskowe w zakresie
wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych
Êrodowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb
sk∏ada si´ do dnia 30 wrzeÊnia roku poprzedzajàcego
rok, od którego b´dzie realizowane 5-letnie zobowià-
zanie okreÊlone w § 9 ust. 1. 

3. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrodka
dzia∏ania wodno-Êrodowiskowe w zakresie wsparcia
wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych Êrodowi-
sku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb przyzna-
je si´ w formie rekompensaty wyp∏acanej przez 5 lat,
raz na rok, za ka˝dy rok realizowania zobowiàzaƒ
okreÊlonych w § 9 ust. 1. 
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4. WysokoÊç stawek rekompensaty, o której mowa
w ust. 3, w ramach poszczególnych pakietów wymie-
nionych w § 9 ust. 1, jest okreÊlona w za∏àczniku nr 1
do rozporzàdzenia. 

5. W przypadku realizacji wi´cej ni˝ jednego pakie-
tu w tym samym obiekcie chowu lub hodowli, wyso-
koÊç rekompensaty ustala si´ jako sum´ stawek re-
kompensat przys∏ugujàcych za realizacj´ tych pakie-
tów.

6. Rekompensat´ wyp∏aca si´ w zmniejszonej wy-
sokoÊci:

1) w przypadku stwierdzenia, ˝e beneficjent nie wy-
pe∏nia zobowiàzaƒ okreÊlonych w § 9 ust. 1:

a) pkt 1 — proporcjonalnie do powierzchni obiek-
tu chowu lub hodowli, na której nie by∏y one
wype∏niane, 

b) pkt 2 — o iloczyn wysokoÊci stawki rekompen-
saty okreÊlonej dla danego wymogu i po-
wierzchni, na której wymóg ten nie by∏ wype∏-
niany;

2) je˝eli nie sà spe∏niane wymagania okreÊlone
w § 10 — proporcjonalnie za okres, w którym wy-
magania te nie by∏y spe∏niane.

§ 13. 1. Celem ochrony zasobów genetycznych
ryb, o której mowa w § 8 pkt 2, jest zachowanie orygi-
nalnych czystych linii genotypów ryb hodowlanych
i populacji ryb dziko ˝yjàcych zagro˝onych oraz budo-
wanie w∏aÊciwej polimorficznoÊci gatunków restytu-
owanych. 

2. Ochrona zasobów genetycznych ryb polega na
zachowaniu oryginalnych czystych linii genotypów
ryb, w szczególnoÊci na:

1) utrzymaniu stad zarodowych tarlaków dziko ˝yjà-
cych gatunków ryb, liczàcych co najmniej
200 osobników, w obiekcie chowu lub hodowli
oraz zachowaniu oryginalnych czystych linii geno-
typów ryb hodowlanych, jako ˝ywego banku ge-
nów;

2) konserwacji i przechowywaniu materia∏u biolo-
gicznego pochodzàcego od ryb;

3) prowadzeniu badaƒ genetycznych ryb.

§ 14. 1. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach
Êrodka dzia∏ania wodno-Êrodowiskowe w zakresie
ochrony zasobów genetycznych ryb przyznaje si´, je-
˝eli instytut naukowo-badawczy prowadzàcy badania
w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb, zwa-
ny dalej „instytutem”, wyda∏ pozytywnà opini´ w od-
niesieniu do celu, zakresu i warunków realizacji ope-
racji.

2. Wnioskodawca udost´pnia miejsca, gdzie b´dà
utrzymywane stada zarodowe, o których mowa w § 13
ust. 2 pkt 1, udziela dodatkowych informacji lub do-
starcza dodatkowe dokumenty kierownikowi instytutu,
je˝eli jest to niezb´dne do wydania opinii. 

3. Opinia jest sporzàdzana na piÊmie, na podsta-
wie informacji i dokumentów dostarczonych przez

wnioskodawc´ oraz wyników przeprowadzonych
ogl´dzin, zgodnie z warunkami i w zakresie okreÊlo-
nym w umowie zawartej przez wnioskodawc´ z insty-
tutem. 

4. Do wnioskodawcy, który jest instytutem, przepi-
sów ust. 1—3 nie stosuje si´.

§ 15. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
ka dzia∏ania wodno-Êrodowiskowe w zakresie ochro-
ny zasobów genetycznych ryb przyznaje si´ w formie
zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wy-
sokoÊci do 100 % tych kosztów. 

§ 16. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
ka na rzecz zdrowia zwierzàt obejmuje wsparcie finan-
sowe realizacji zatwierdzonych programów zwalcza-
nia chorób zakaênych okreÊlonych w rozporzàdzeniu
w sprawie zwalczania chorób zakaênych zwierzàt
akwakultury.

§ 17. Pomoc w ramach Êrodka na rzecz zdrowia
zwierzàt przyznaje si´ podmiotom prowadzàcym dzia-
∏alnoÊç w zakresie chowu lub hodowli ryb. 

§ 18. Pomoc w ramach Êrodka na rzecz zdrowia
zwierzàt przyznaje si´ w formie zwrotu poniesionych
kosztów kwalifikowalnych w wysokoÊci do 100 %
tych kosztów. 

§ 19. 1. Pomoc w ramach Êrodka rybo∏ówstwo
Êródlàdowe przyznaje si´ na realizacj´ operacji pole-
gajàcej na inwestycjach dotyczàcych:

1) sprz´tu p∏ywajàcego s∏u˝àcego do po∏owu ryb
w powierzchniowych wodach Êródlàdowych,
obejmujàcych:

a) modernizacj´ tego sprz´tu w celu poprawy bez-
pieczeƒstwa i warunków pracy oraz higieny i ja-
koÊci produktów rybnych,

b) wymian´ silnika tego sprz´tu, z tym ˝e moc no-
wego silnika nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ moc sil-
nika wymienianego,

c) wymian´ narz´dzi po∏owowych, z uwzgl´dnie-
niem ich selektywnoÊci;

2) budowy, rozbudowy, wyposa˝enia i modernizacji
urzàdzeƒ przeznaczonych do po∏owu ryb w po-
wierzchniowych wodach Êródlàdowych, majàcych
na celu popraw´ bezpieczeƒstwa i warunków pra-
cy lub higieny i jakoÊci produktów rybnych lub
zdrowia ludzi lub organizmów wodnych, lub
zmniejszenie negatywnego lub zwi´kszenie pozy-
tywnego wp∏ywu na Êrodowisko;

3) miejsc wy∏adunku i przystani, majàcych na celu:

a) popraw´ warunków postoju lub obs∏ugi sprz´tu
p∏ywajàcego s∏u˝àcego do po∏owu ryb,

b) popraw´ warunków bezpieczeƒstwa i higieny
pracy,

c) ograniczenie zanieczyszczania Êrodowiska,

d) popraw´ jakoÊci lub atrakcyjnoÊci produktów
rybnych.
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2. Pomoc na realizacj´ operacji, o której mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. c, przyznaje si´ danemu podmiotowi
w okresie obj´tym programem operacyjnym na jednà
wymian´ narz´dzi po∏owowych. 

§ 20. Operacje polegajàce na inwestycjach doty-
czàcych miejsc wy∏adunku i przystani, majàce na celu
popraw´ warunków postoju lub obs∏ugi sprz´tu p∏y-
wajàcego s∏u˝àcego do po∏owu ryb, obejmujà w szcze-
gólnoÊci:

1) zakup, budow´, przebudow´, remont lub napraw´
obiektów budowlanych lub urzàdzeƒ s∏u˝àcych
do: 

a) wy∏adunku i przechowywania produktów ryb-
nych,

b) konserwacji lub naprawy sprz´tu p∏ywajàcego
s∏u˝àcego do po∏owu ryb,

c) dostarczania wody i lodu;

2) zakup, budow´, przebudow´ lub remont magazy-
nów sprz´tu rybackiego;

3) zakup, budow´ lub remont zaplecza socjalnego
dla osób pracujàcych w miejscach wy∏adunku
i przystaniach;

4) budow´, przebudow´ lub remont nabrze˝a lub
miejsca postoju sprz´tu p∏ywajàcego s∏u˝àcego
do po∏owu ryb;

5) budow´, przebudow´ lub remont dróg oraz innej
infrastruktury technicznej na obszarze miejsca wy-
∏adunku lub przystani.

§ 21. Operacje polegajàce na inwestycjach doty-
czàcych miejsc wy∏adunku i przystani, majàce na celu
popraw´ warunków bezpieczeƒstwa i higieny pracy,
obejmujà w szczególnoÊci wyposa˝enie miejsc wy∏a-
dunku i przystani w urzàdzenia lub technologie popra-
wiajàce te warunki.

§ 22. Operacje polegajàce na inwestycjach doty-
czàcych miejsc wy∏adunku i przystani, majàce na celu
ograniczenie zanieczyszczania Êrodowiska, obejmujà
w szczególnoÊci: 

1) budow´ obiektów s∏u˝àcych do przechowywania
i oczyszczania Êcieków oraz unieszkodliwiania od-
padów;

2) wprowadzenie technik lub technologii zapewnia-
jàcych odbiór odpadów ze sprz´tu p∏ywajàcego
s∏u˝àcego do po∏owu ryb przez urzàdzenia znajdu-
jàce si´ w miejscach wy∏adunku i przystaniach
oraz przekazywanie tych odpadów do odzysku lub
unieszkodliwienia;

3) usuni´cie lub unieszkodliwienie odpadów niebez-
piecznych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r.
Nr 39, poz. 251, z póên. zm.3)).

§ 23. Operacje polegajàce na inwestycjach doty-
czàcych miejsc wy∏adunku i przystani, majàce na celu
popraw´ jakoÊci lub atrakcyjnoÊci produktów rybnych,
obejmujà w szczególnoÊci:

1) popraw´ warunków wst´pnego przetwarzania,
wy∏adunku, przewo˝enia, pakowania lub przecho-
wywania produktów rybnych w miejscach wy∏a-
dunku i przystaniach, w tym:

a) zakup, budow´, przebudow´, adaptacj´ lub re-
mont budynków lub budowli s∏u˝àcych do
wst´pnego przetwarzania produktów rybnych,

b) zakup, budow´, przebudow´ lub remont maga-
zynów lub ch∏odni s∏u˝àcych wy∏àcznie do prze-
chowywania produktów rybnych,

c) budow´, przebudow´ lub remont wytwórni lo-
du oraz ich wyposa˝enie w niezb´dne urzàdze-
nia techniczne,

d) budow´, przebudow´ lub remont obiektów bu-
dowlanych, w których odbywa si´ mycie skrzyƒ
i innych pojemników s∏u˝àcych do przechowy-
wania produktów rybnych,

e) zakup urzàdzeƒ s∏u˝àcych do sortowania pro-
duktów rybnych,

f) zakup Êrodków transportu wewn´trznego
w miejscach wy∏adunku i przystaniach oraz
Êrodków transportu zewn´trznego;

2) zmian´ warunków technicznych, technologicz-
nych, sanitarnych, wymagaƒ weterynaryjnych lub
warunków organizacyjnych wst´pnego przetwa-
rzania, przechowywania lub przewo˝enia produk-
tów rybnych, majàcà na celu:

a) popraw´ jakoÊci zdrowotnej produktów ryb-
nych, 

b) wdro˝enie dobrej praktyki higienicznej (GHP) 

— o których mowa w przepisach o bezpieczeƒ-
stwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia.

§ 24. 1. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach
Êrodka rybo∏ówstwo Êródlàdowe przyznaje si´ upraw-
nionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy
z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym. 

2. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrodka
rybo∏ówstwo Êródlàdowe przys∏uguje, je˝eli wartoÊç
netto operacji jest wy˝sza od 10 000 z∏. 

§ 25. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
ka rybo∏ówstwo Êródlàdowe na inwestycje, o których
mowa w § 19 ust. 1: 

1) pkt 1 — przyznaje si´ w formie zwrotu poniesio-
nych kosztów kwalifikowalnych w wysokoÊci do
40 % tych kosztów;

2) pkt 2 i 3 — przyznaje si´ w formie zwrotu ponie-
sionych kosztów kwalifikowalnych w wysokoÊci
do 60 % tych kosztów. 

§ 26. 1. Pomoc w ramach Êrodka inwestycje w za-
kresie przetwórstwa i obrotu przyznaje si´ na realiza-
cj´ operacji dotyczàcych: 

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r.
Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666.
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1) wzrostu potencja∏u przemys∏u przetwórczego pro-
duktów rybnych i obrotu tymi produktami; 

2) zmniejszenia negatywnego oddzia∏ywania zak∏a-
dów przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu
tymi produktami na Êrodowisko; 

3) poprawy jakoÊci i konkurencyjnoÊci przetwarza-
nych i wprowadzanych do obrotu produktów ryb-
nych; 

4) utrzymania lub wzrostu poziomu zatrudnienia
w przemyÊle przetwórczym produktów rybnych
i obrotu tymi produktami.

2. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrodka
inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu przyzna-
je si´ równie˝ na inwestycje dotyczàce odpadów,
o których mowa w art. 34 ust. 4 rozporzàdzenia
nr 1198/2006, i obrotu tymi odpadami. 

3. Pomoc w ramach Êrodka inwestycje w zakresie
przetwórstwa i obrotu nie obejmuje operacji dotyczà-
cych handlu detalicznego, o którym mowa w art. 35
ust. 6 rozporzàdzenia nr 1198/2006.

§ 27. Operacje realizowane w ramach Êrodka in-
westycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, dotyczàce
wzrostu potencja∏u przemys∏u przetwórczego produk-
tów rybnych i obrotu tymi produktami, obejmujà
w szczególnoÊci: 

1) zakup, budow´, odbudow´, rozbudow´, przebu-
dow´ lub remont budynków lub budowli bezpo-
Êrednio zwiàzanych z procesami przetwórstwa
produktów rybnych lub obrotem tymi produktami; 

2) budow´, rozbudow´, przebudow´ lub remont in-
frastruktury zak∏adów przetwórstwa produktów
rybnych lub obrotu tymi produktami; 

3) zakup lub wymian´ urzàdzeƒ bezpoÊrednio zwià-
zanych z procesem przetwórstwa produktów ryb-
nych lub obrotem tymi produktami; 

4) budow´, rozbudow´, przebudow´ lub remont za-
plecza socjalnego dla pracowników zak∏adów
przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi
produktami; 

5) zakup Êrodków transportu wewn´trznego w zak∏a-
dach przetwórstwa produktów rybnych i obrotu
tymi produktami oraz Êrodków transportu ze-
wn´trznego; 

6) wyposa˝enie zak∏adów przetwórstwa produktów
rybnych lub obrotu tymi produktami w urzàdzenia
lub technologie poprawiajàce warunki bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy;

7) budow´, modernizacj´ lub inwestycje w wyposa-
˝enie przedsi´biorstw wprowadzajàcych do obro-
tu produkty rybne. 

§ 28. Operacje realizowane w ramach Êrodka in-
westycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, dotyczàce
zmniejszenia negatywnego oddzia∏ywania zak∏adów
przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi
produktami na Êrodowisko, obejmujà w szczególno-
Êci: 

1) zakup, budow´, odbudow´, rozbudow´, przebu-
dow´, adaptacj´, remont, wymian´ i napraw´
urzàdzeƒ redukujàcych negatywne oddzia∏ywanie
na Êrodowisko; 

2) budow´ i modernizacj´ oczyszczalni Êcieków;

3) zastosowanie technik lub technologii przetwarza-
nia odpadów z produktów rybnych w celu ich
wprowadzania do obrotu;

4) wprowadzanie innowacyjnych i proekologicznych
procesów technologicznych oraz rozwiàzaƒ tech-
nicznych.

§ 29. Operacje realizowane w ramach Êrodka in-
westycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, dotyczàce
poprawy jakoÊci i konkurencyjnoÊci przetwarzanych
i wprowadzanych do obrotu produktów rybnych, obej-
mujà w szczególnoÊci zmian´ warunków technicz-
nych, technologicznych, sanitarnych, wymagaƒ wete-
rynaryjnych lub warunków organizacyjnych przetwa-
rzania, przechowywania, przewo˝enia lub wprowa-
dzania do obrotu tych produktów lub nowe techno-
logie, nowe wyposa˝enie i innowacyjne metody pro-
dukcji tych produktów, majàce na celu: 

1) popraw´ jakoÊci zdrowotnej produktów rybnych
wymaganej na podstawie przepisów o bezpie-
czeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia; 

2) wdro˝enie dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) lub
dobrej praktyki higienicznej (GHP), o których mo-
wa w przepisach o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝y-
wienia; 

3) uzyskanie certyfikatu lub innego dokumentu po-
Êwiadczajàcego, ˝e produkty rybne posiadajà
szczególnà jakoÊç lub pochodzenie; 

4) otrzymanie produktu rybnego o zwi´kszonej war-
toÊci dodanej. 

§ 30. 1. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach
Êrodka inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu
przyznaje si´ podmiotowi prowadzàcemu przedsi´-
biorstwo, w którym jest zatrudnionych mniej ni˝
750 pracowników lub którego obrót jest mniejszy ni˝
równowartoÊç w z∏otych 200 milionów euro rocznie.

2. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrodka
inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu przyzna-
je si´ w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych
w wysokoÊci do: 

1) 60 % tych kosztów — w przypadku operacji reali-
zowanej przez podmiot prowadzàcy przedsi´bior-
stwo, o którym mowa w art. 35 ust. 3 lit. a rozpo-
rzàdzenia nr 1198/2006;

2) 30 % tych kosztów — w przypadku operacji reali-
zowanej przez podmiot prowadzàcy przedsi´bior-
stwo, o którym mowa w art. 35 ust. 3 lit. b rozpo-
rzàdzenia nr 1198/2006.

3. W przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiega-
jà si´ wspólnicy spó∏ki cywilnej przepis § 6 ust. 2 sto-
suje si´ odpowiednio.
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§ 31. Pomoc w ramach Êrodków, o których mowa
w § 1 pkt 1, 4 i 5, jest przyznawana, je˝eli operacja:

1) przyczyni si´ do powstania trwa∏ych korzyÊci go-
spodarczych;

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.

§ 32. 1. Powstanie trwa∏ych korzyÊci gospodar-
czych stwierdza si´ na podstawie informacji zawar-
tych w: 

1) uproszczonym planie biznesowym operacji —
w przypadku operacji o wartoÊci netto do
1 000 000 z∏; 

2) szczegó∏owym planie biznesowym operacji —
w przypadku operacji o wartoÊci netto powy˝ej
1 000 000 z∏. 

2. Plany biznesowe operacji, o których mowa
w ust. 1, wnioskodawca sporzàdza na podstawie wzo-
ru opracowanego i udost´pnionego przez instytucj´
zarzàdzajàcà. 

3. Trwa∏e korzyÊci gospodarcze powstanà, gdy
proponowany przez wnioskodawc´ sposób finanso-
wania i realizacji operacji nie spowoduje utraty p∏yn-
noÊci finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat,
liczàc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie
zosta∏ zaakceptowany, oraz przyczyni si´ do wzrostu
dochodów beneficjenta lub wzrostu op∏acalnoÊci pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci, której dotyczy planowana ope-
racja. 

§ 33. Zapewnienie nale˝ytych gwarancji technicz-
nych operacji stwierdza si´ na podstawie:

1) pozwolenia budowlanego albo zg∏oszenia, o któ-
rych mowa w przepisach prawa budowlanego;

2) pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzy-
stanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa
wodnego, je˝eli takie pozwolenie jest wymagane
w zwiàzku z realizacjà operacji. 

§ 34. Realizacja operacji ma zapewnionà gospo-
darczà trwa∏oÊç, je˝eli za∏o˝ono przynajmniej:

1) 10-letni okres u˝ytkowania obiektu chowu lub ho-
dowli oraz 5-letni okres prawid∏owego dzia∏ania
urzàdzeƒ technicznych — w przypadku operacji
w zakresie Êrodka inwestycje w chów i hodowl´
ryb;

2) 10-letni okres u˝ytkowania budynków lub budow-
li bezpoÊrednio zwiàzanych z wykonywaniem ry-
bactwa Êródlàdowego oraz 5-letni okres eksplo-
atacji zmodernizowanego sprz´tu p∏ywajàcego
s∏u˝àcego do po∏owu ryb lub u˝ytkowania narz´-
dzi i urzàdzeƒ bezpoÊrednio zwiàzanych z wykony-
waniem rybactwa Êródlàdowego — w przypadku
operacji w zakresie Êrodka rybo∏ówstwo Êródlàdo-
we;

3) 10-letni okres u˝ytkowania budynków lub budow-
li bezpoÊrednio zwiàzanych z przetwórstwem pro-
duktów rybnych i obrotem tymi produktami oraz
5-letni okres prawid∏owego dzia∏ania urzàdzeƒ lub
innego wyposa˝enia technicznego w przypadku
operacji w zakresie Êrodka inwestycje w zakresie
przetwórstwa i obrotu.

§ 35. Wp∏yw operacji na Êrodowisko ustala si´
w post´powaniu w sprawie oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko planowanych przedsi´wzi´ç, je˝eli taki
obowiàzek wynika z przepisów o ochronie Êrodowiska.

§ 36. 1. W przypadku braku pozwoleƒ albo zg∏o-
szenia, o których mowa w § 33, stwierdzenia spe∏nie-
nia warunków okreÊlonych w § 31 dokonuje si´ na
podstawie z∏o˝onego wraz z wnioskiem o dofinanso-
wanie studium wykonalnoÊci projektu dla danej ope-
racji, przy czym warunkiem wyp∏aty pomocy jest z∏o-
˝enie przez beneficjenta tych pozwoleƒ najpóêniej
w dniu z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç.

2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 beneficjent
nie sk∏ada planu biznesowego operacji, o którym mo-
wa w § 32 ust. 1. 

§ 37. 1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji za-
licza si´ koszty faktycznie poniesione od dnia przyzna-
nia pomocy przez beneficjenta z tytu∏u realizacji tej
operacji, w tym tak˝e podatek od towarów i us∏ug
(VAT) na zasadach okreÊlonych w art. 55 ust. 5 rozpo-
rzàdzenia nr 1198/2006.

2. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów
kwalifikowalnych zalicza si´ równie˝ koszty kwalifiko-
walne poniesione przed dniem przyznania pomocy,
lecz nie wczeÊniej ni˝ w dniu z∏o˝enia wniosku o do-
finansowanie.

§ 38. Do kosztów kwalifikowanych operacji nie za-
licza si´ kosztów: 

1) zakupu u˝ywanych maszyn, urzàdzeƒ lub innego
sprz´tu, je˝eli: 
a) zosta∏y zakupione z udzia∏em Êrodków publicz-

nych w okresie 5 lat poprzedzajàcych rok ich na-
bycia,

b) ich wartoÊç rynkowa przewy˝sza wartoÊç no-
wych maszyn, urzàdzeƒ lub innego sprz´tu te-
go samego typu, 

c) nie spe∏niajà wymagaƒ technicznych dla tych
maszyn, urzàdzeƒ lub sprz´tu; 

2) nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do
dysponowania nimi: 

a) je˝eli ich nabycie nie mia∏o bezpoÊredniego
zwiàzku z realizacjà operacji, 

b) je˝eli ich wartoÊç przewy˝sza wartoÊç rynkowà
lub odtworzeniowà ustalonà w drodze wyceny
nieruchomoÊci w operacie szacunkowym spo-
rzàdzonym zgodnie z przepisami o gospodarce
nieruchomoÊciami, 

c) je˝eli podmiot zbywajàcy nieruchomoÊç w okre-
sie 5 lat poprzedzajàcych jej zbycie beneficjen-
towi otrzyma∏ pomoc na jej zakup ze Êrodków
publicznych,
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d) powy˝ej 10 % wartoÊci wszystkich kwalifikujà-
cych si´ wydatków na danà operacj´;

3) nak∏adów rzeczowych niemajàcych bezpoÊrednie-
go zwiàzku z realizacjà operacji; 

4) amortyzacji Êrodków trwa∏ych, je˝eli beneficjent
nie przedstawi∏ pisemnego oÊwiadczenia, ˝e do-
kona∏ odpisów amortyzacyjnych Êrodków trwa-
∏ych; 

5) pracy w∏asnej wykonywanej przez beneficjenta
b´dàcego osobà fizycznà i pracy wolontariuszy; 

6) kosztów ogólnych realizacji operacji, w tym kosz-
tów po∏àczeƒ telefonicznych, op∏at za zu˝ytà wo-
d´, energi´ elektrycznà i noÊniki energii, sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne benefi-
cjenta i osób przez niego zatrudnionych: 

a) powy˝ej 10 % wartoÊci netto operacji, 

b) które nie mia∏y bezpoÊredniego zwiàzku z reali-
zacjà operacji,

c) które zosta∏y naliczone i wykazane niezgodnie
ze sposobem okreÊlonym w umowie o dofinan-
sowanie; 

7) zakupu materia∏u obsadowego na potrzeby pierw-
szego cyklu hodowlanego, powy˝ej iloÊci tego
materia∏u niezb´dnej do uruchomienia tego cyklu. 

§ 39. 1. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza si´
tylko te nak∏ady rzeczowe faktycznie wniesione przez
beneficjenta, które mia∏y bezpoÊredni zwiàzek z reali-
zacjà operacji w ramach Êrodków, o których mowa
w § 1. 

2. WartoÊç nak∏adów rzeczowych zaliczanych do
kosztów kwalifikowalnych ustala si´: 

1) w drodze wyceny nieruchomoÊci, dokonanej nie
wczeÊniej ni˝ w okresie 3 lat przed dniem z∏o˝enia
wniosku o dofinansowanie, w operacie szacunko-
wym sporzàdzonym zgodnie z przepisami o go-
spodarce nieruchomoÊciami — w przypadku na-
k∏adów rzeczowych wniesionych w formie gruntu,
budynku lub budowli lub prawa do dysponowania
nimi; 

2) w kosztorysie powykonawczym — w przypadku
nak∏adów rzeczowych wniesionych w formie ro-
bót budowlanych i prac konstrukcyjnych. 

3. Faktyczne wykonanie robót budowlanych i prac
konstrukcyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, in-
spektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w proto-
kole odbioru. 

§ 40. 1. WysokoÊç poniesionych kosztów kwalifi-
kowalnych, innych ni˝ nak∏ady rzeczowe, ustala si´ na
podstawie umowy, faktury lub innego równowa˝nego
dokumentu. 

2. Do umowy, faktury lub innego równowa˝nego
dokumentu, o których mowa w ust. 1, do∏àcza si´ do-
kument potwierdzajàcy sposób, miejsce i termin: 

1) odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez
strony umowy lub sprzedawc´ i nabywc´ —
w przypadku faktury lub rachunku;

2) dokonania zap∏aty przez beneficjenta. 

§ 41. 1. Przyznanie pomocy w ramach Êrodków,
o których mowa w § 1, nast´puje na podstawie umo-
wy o dofinansowanie zawartej z Agencjà.

2. Wniosek o dofinansowanie w przypadku Êrod-
ków, o których mowa w § 1, zawiera w szczególnoÊci:

1) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy;

2) imi´ i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres
osoby upowa˝nionej do reprezentowania wnio-
skodawcy — je˝eli pe∏nomocnictwo zosta∏o udzie-
lone;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wniosko-
dawcy;

4) informacj´ o formie prawnej wnioskodawcy;

5) charakterystyk´ prowadzonej dzia∏alnoÊci;

6) opis planowanej operacji, w tym okreÊlenie miej-
sca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów;

7) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

8) oÊwiadczenia lub zobowiàzania wnioskodawcy
zwiàzane z pomocà;

9) informacj´ o za∏àcznikach do∏àczonych do wnio-
sku.

3. Do wniosku o dofinansowanie do∏àcza si´ doku-
menty potwierdzajàce dane zawarte we wniosku
o dofinansowanie, które sà okreÊlone w za∏àczniku
nr 2 do rozporzàdzenia.

4. Wnioskodawca przekazuje Agencji informacje
o zmianach w zakresie danych obj´tych wnioskiem
o dofinansowanie niezw∏ocznie po ich zaistnieniu.

§ 42. 1. Wniosek o dofinansowanie sk∏ada si´ do
oddzia∏u regionalnego Agencji w∏aÊciwego ze wzgl´-
du na miejsce po∏o˝enia obiektu chowu lub hodowli,
zak∏adu przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu
tymi produktami lub obwodu rybackiego, w którym
b´dzie realizowana operacja.

2. Wniosek o dofinansowanie jest sk∏adany osobi-
Êcie lub przez upowa˝nionà osob´ albo przesy∏kà re-
jestrowanà nadanà w polskiej placówce pocztowej
operatora publicznego lub przesy∏kà kurierskà.

3. Z∏o˝enie wniosku o dofinansowanie osobiÊcie
albo przez upowa˝nionà osob´ jest potwierdzane na
piÊmie. Potwierdzenie, które zawiera dat´ i godzin´
jego wp∏ywu, jest opatrzone piecz´cià Agencji oraz
podpisane przez osob´ przyjmujàcà wniosek.

4. Je˝eli wniosek o dofinansowanie zosta∏ z∏o˝ony
przesy∏kà rejestrowanà, dniem z∏o˝enia wniosku jest
data stempla pocztowego.
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5. Je˝eli wniosek o dofinansowanie zosta∏ dostar-
czony przesy∏kà kurierskà, dniem z∏o˝enia wniosku
jest dzieƒ dostarczenia tej przesy∏ki do Agencji.

§ 43. 1. Je˝eli we wniosku o dofinansowanie nie
wskazano adresu wnioskodawcy i nie mo˝na ustaliç
tego adresu na podstawie posiadanych danych, wnio-
sek pozostawia si´ bez rozpatrzenia.

2. Je˝eli wniosek o dofinansowanie nie zosta∏ wy-
pe∏niony we wszystkich wymaganych pozycjach lub
nie do∏àczono do niego co najmniej jednego z doku-
mentów, o których mowa w § 41 ust. 3, wnioskodaw-
ca jest wzywany do usuni´cia braków lub z∏o˝enia wy-
jaÊnieƒ, w terminie 14 dni od dnia dor´czenia wezwa-
nia. 

3. Je˝eli wnioskodawca, pomimo wezwania, o któ-
rym mowa w ust. 2, nie usunà∏ braków lub nie z∏o˝y∏
wyjaÊnieƒ w wyznaczonym terminie, Agencja ponow-
nie wzywa wnioskodawc´ do usuni´cia braków lub
z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, w terminie 14 dni od dnia dor´-
czenia wezwania.

4. Je˝eli wnioskodawca pomimo ponownego we-
zwania, o którym mowa w ust. 3, do usuni´cia braków
lub z∏o˝enia wyjaÊnieƒ nie dokona∏ ich w terminie,
Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4
i 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrów-
nowa˝onego rozwoju sektora rybackiego z udzia∏em
Europejskiego Funduszu Rybackiego, zwanej dalej
„ustawà”, stosuje si´ odpowiednio.

5. W przypadku wystàpienia we wniosku o do-
finansowanie oczywistych omy∏ek pisarskich lub ra-
chunkowych Agencja mo˝e dokonaç ich poprawy, in-
formujàc jednoczeÊnie wnioskodawc´ o wprowadzo-
nych zmianach. 

6. Je˝eli wniosek o dofinansowanie, o którym mo-
wa w § 12 ust. 2, zosta∏ z∏o˝ony po terminie, Agencja
nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 usta-
wy stosuje si´ odpowiednio.

§ 44. 1. Wniosek o dofinansowanie rozpatruje si´
w terminie 3 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia, z zastrze-
˝eniem ust. 5. 

2. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w termi-
nie, o którym mowa w ust. 1, Agencja zawiadamia
wnioskodawc´ o przyczynach zw∏oki, okreÊlajàc nowy
termin rozpatrzenia wniosku.

3. Wezwanie przez Agencj´ wnioskodawcy do wy-
konania okreÊlonych czynnoÊci w toku post´powania
w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg termi-
nu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do cza-
su wykonania przez wnioskodawc´ tych czynnoÊci.

4. Je˝eli w trakcie rozpatrywania wniosku o do-
finansowanie jest niezb´dne uzyskanie dodatkowych
wyjaÊnieƒ lub opinii innego podmiotu lub zajdà nowe
okolicznoÊci budzàce wàtpliwoÊci co do mo˝liwoÊci
przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku
o dofinansowanie wyd∏u˝a si´ o czas niezb´dny do
uzyskania wyjaÊnieƒ lub opinii, o czym Agencja infor-
muje wnioskodawc´ na piÊmie.

5. Wniosek o dofinansowanie, w przypadku opera-
cji w ramach Êrodka dzia∏ania wodno-Êrodowiskowe
w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub
przyjaznych Êrodowisku technik i praktyk w chowie
lub hodowli ryb, rozpatruje si´ do koƒca roku, w któ-
rym wniosek zosta∏ z∏o˝ony. 

§ 45. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku o dofinansowanie Agencja niezw∏ocznie wy-
znacza wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin za-
warcia umowy o dofinansowanie, nie d∏u˝szy ni˝
14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawi∏ si´
w wyznaczonym przez Agencj´ terminie w celu za-
warcia umowy o dofinansowanie albo odmówi∏ jej
podpisania, Agencja nie przyznaje pomocy, chyba ˝e
wnioskodawca stawi∏ si´ w celu podpisania umowy
i jà podpisa∏ w innym terminie: 

1) uzgodnionym z Agencjà przed up∏ywem wyzna-
czonego w zawiadomieniu terminu, nie d∏u˝szym
ni˝ miesiàc, albo 

2) wyznaczonym przez Agencj´, nie d∏u˝szym ni˝
21 dni od dnia, na który zosta∏ wyznaczony po-
przedni termin zawarcia umowy. 

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podsta-
wie ust. 2 przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje si´
odpowiednio.

§ 46. 1. Pomoc w ramach Êrodka, o którym mowa
w § 1 pkt 3, mo˝e byç równie˝ przyznana, bez koniecz-
noÊci sk∏adania wniosku o dofinansowanie, podmio-
towi wy∏onionemu w konkursie ofert, o którym mowa
w art. 11 ustawy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, instytu-
cja zarzàdzajàca zawiera z podmiotem wy∏onionym
w konkursie ofert umow´ o dofinansowanie, spe∏nia-
jàcà wymagania okreÊlone w § 47, niezw∏ocznie po
rozstrzygni´ciu tego konkursu, jednak nie póêniej ni˝
w terminie 21 dni od dnia jego rozstrzygni´cia.

§ 47. 1. Umowa o dofinansowanie, poza postano-
wieniami okreÊlonymi w art. 15 ustawy, zawiera
wskazanie terminu i warunków sk∏adania wniosku
o p∏atnoÊç oraz mo˝e zawieraç zobowiàzania benefi-
cjenta dotyczàce: 

1) osiàgni´cia celu operacji i zachowania tego celu
przez 5 lat;

2) niefinansowania realizacji operacji z udzia∏em in-
nych Êrodków publicznych; 

3) ograniczeƒ lub warunków obowiàzujàcych przez
5 lat w zakresie:

a) przenoszenia w∏asnoÊci lub posiadania rzeczy
nabytych w ramach realizacji operacji lub spo-
sobu ich wykorzystania,

b) sposobu lub miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z przyznanà pomocà;

4) umo˝liwienia przeprowadzenia kontroli zwiàza-
nych z przyznanà pomocà przez 5 lat;
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5) przechowywania dokumentów zwiàzanych z przy-
znanà pomocà przez 5 lat;

6) informowania Agencji o okolicznoÊciach mogà-
cych mieç wp∏yw na wykonanie umowy przez
5 lat.

2. Pi´cioletni okres, którego dotyczà zobowiàzania
wymienione w ust. 1 pkt 1 i 3—6, liczy si´ od dnia do-
konania przez Agencj´ p∏atnoÊci koƒcowej.

§ 48. 1. Zabezpieczeniem nale˝ytego wykonania
przez beneficjenta zobowiàzaƒ okreÊlonych w umo-
wie o dofinansowanie jest:

1) weksel niezupe∏ny (in blanco) wraz z deklaracjà
wekslowà sporzàdzonà na formularzu udost´p-
nionym przez Agencj´; 

2) oÊwiadczenie o dobrowolnym poddaniu si´ egze-
kucji — w przypadku operacji o wartoÊci powy˝ej
500 000 z∏ kwoty dofinansowania. 

2. Weksel wraz z deklaracjà wekslowà, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, sà:

1) podpisywane przez beneficjenta w obecnoÊci upo-
wa˝nionego pracownika Agencji;

2) sk∏adane we w∏aÊciwym oddziale regionalnym
Agencji w dniu zawarcia umowy o dofinansowa-
nie.

3. Beneficjent b´dàcy osobà fizycznà do∏àcza do
umowy o dofinansowanie: 

1) oÊwiadczenie ma∏˝onka o wyra˝eniu zgody na za-
warcie umowy albo o ustanowionej rozdzielnoÊci
majàtkowej albo oÊwiadczenie o niepozostawaniu
w zwiàzku ma∏˝eƒskim;

2) oÊwiadczenie wspó∏w∏aÊciciela albo wspó∏w∏aÊci-
cieli przedsi´biorstwa oraz ich ma∏˝onków o wyra-
˝eniu zgody na zawarcie umowy albo o ustano-
wionej rozdzielnoÊci majàtkowej albo oÊwiadcze-
nie o niepozostawaniu w zwiàzku ma∏˝eƒskim —
w przypadku gdy operacja dotyczy wy∏àcznie
przedsi´biorstwa stanowiàcego wspó∏w∏asnoÊç
osób fizycznych.

§ 49. 1. Wyp∏aty pomocy w ramach Êrodków,
o których mowa w § 1, Agencja dokonuje na podsta-
wie wniosku o p∏atnoÊç. 

2. Wniosek o p∏atnoÊç sk∏ada si´ na formularzu
opracowanym i udost´pnionym przez Agencj´, osobi-
Êcie albo przez upowa˝nionà osob´, bezpoÊrednio
w oddziale regionalnym Agencji w∏aÊciwym ze wzgl´-
du na miejsce realizacji operacji. 

3. Wniosek o p∏atnoÊç mo˝e dotyczyç p∏atnoÊci
poÊredniej. Wniosek sk∏ada si´ po zrealizowaniu da-
nego etapu operacji, okreÊlonego w umowie o do-
finansowanie.

4. Do wniosku o p∏atnoÊç do∏àcza si´ dokumenty
okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

5. Je˝eli wniosek o p∏atnoÊç nie zosta∏ z∏o˝ony
w terminie okreÊlonym w umowie o dofinansowanie,
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.

6. Je˝eli wniosek o p∏atnoÊç nie zosta∏ z∏o˝ony
w terminie, o którym mowa w ust. 5, Agencja nie wy-
p∏aca pomocy.

7. 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. 4,
Agencja wzywa beneficjenta do usuni´cia braków lub
z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, w terminie 14 dni od dnia dor´-
czenia wezwania.

8. Je˝eli beneficjent, pomimo wezwania, o którym
mowa w ust. 7, nie usunà∏ braków lub nie z∏o˝y∏ wy-
jaÊnieƒ w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie
wzywa beneficjenta do usuni´cia braków lub z∏o˝enia
wyjaÊnieƒ, w terminie 14 dni od dnia dor´czenia we-
zwania.

9. Je˝eli beneficjent, pomimo ponownego wezwa-
nia, o którym mowa w ust. 8, nie usunà∏ braków lub
nie z∏o˝y∏ wyjaÊnieƒ w wyznaczonym terminie, Agen-
cja:

1) rozpatruje wniosek o p∏atnoÊç w zakresie, w jakim
zosta∏ prawid∏owo wype∏niony i udokumentowa-
ny, albo

2) nie wyp∏aca pomocy, je˝eli wniosek o p∏atnoÊç nie
mo˝e zostaç rozpatrzony w zakresie poniesionych
kosztów.

10. Do rozpatrywania wniosku o p∏atnoÊç przepis
§ 41 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

§ 50. Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrod-
ka inwestycje w chów i hodowl´ ryb mo˝e byç wyp∏a-
cona podmiotowi, w stosunku do którego zosta∏a wy-
dana decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwie-
rzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, albo
decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo
który dokona∏ zg∏oszenia, o którym mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 tej ustawy, w zakresie dotyczàcym opera-
cji.

§ 51. Pomoc w ramach Êrodków, o których mowa
w § 1, jest przyznawana do wyczerpania Êrodków fi-
nansowych, zgodnie z kolejnoÊcià z∏o˝enia prawid∏o-
wo wype∏nionego i udokumentowanego wniosku
o dofinansowanie. 

§ 52. Pomoc podlega zwrotowi w ca∏oÊci, je˝eli be-
neficjent:

1) nie wype∏ni∏ zobowiàzaƒ, o których mowa w § 47
ust. 1 pkt 1 lub 4;

2) zaprzesta∏ realizacji operacji;
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3) naruszy∏ przepisy o zamówieniach publicznych
w sposób majàcy wp∏yw na wynik post´powania,
przy czym zwrotowi nie podlega pomoc w cz´Êci
dotyczàcej post´powania o udzielenie zamówie-
nia publicznego, które beneficjent przeprowadzi∏
bez naruszenia przepisów o zamówieniach 
publicznych, je˝eli zosta∏ osiàgni´ty cel operacji.

§ 53. 1. W przypadku operacji w ramach Êrodków,
o których mowa w § 1, nast´pca prawny wnioskodaw-
cy albo nabywca przedsi´biorstwa lub jego cz´Êci 
albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do cho-
wu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych
lub jego cz´Êci nie mo˝e wstàpiç do toczàcego si´ po-
st´powania na miejsce wnioskodawcy.

2. Wniosek z∏o˝ony przez wnioskodawc´, o którym
mowa w ust. 1, Agencja pozostawia bez rozpatrzenia
z dniem uprawdopodobnienia zdarzenia okreÊlonego
w ust. 1.

§ 54. 1. W razie Êmierci, rozwiàzania, przekszta∏ce-
nia albo po∏àczenia beneficjenta z innym podmiotem,
w zakresie Êrodków, o których mowa w § 1, nast´pcy
prawnemu beneficjenta mo˝e byç przyznana pomoc
na operacj´, którà realizowa∏ beneficjent, je˝eli:

1) sà spe∏nione warunki okreÊlone w art. 18 ust. 2
ustawy;

2) na nast´pc´ prawnego beneficjenta przesz∏y pra-
wa i obowiàzki nabyte w ramach realizacji tej ope-
racji oraz inne prawa i obowiàzki beneficjenta nie-
zb´dne do jej zrealizowania.

2. Wniosek o dofinansowanie nast´pcy prawnego
beneficjenta sk∏ada si´ w oddziale regionalnym Agen-
cji w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce realizacji opera-
cji, w terminie 2 miesi´cy od dnia zaistnienia zdarze-
nia okreÊlonego w ust. 1.

3. Do wniosku nast´pca prawny beneficjenta do∏à-
cza dokument potwierdzajàcy fakt zaistnienia nast´p-
stwa prawnego, a w przypadku nast´pstwa prawnego
b´dàcego wynikiem Êmierci beneficjenta — kopi´ pra-
womocnego postanowienia sàdu o stwierdzeniu na-
bycia spadku albo kopi´ zarejestrowanego aktu po-
Êwiadczenia dziedziczenia sporzàdzonego przez nota-
riusza. 

4. W przypadku nast´pstwa prawnego b´dàcego
wynikiem Êmierci beneficjenta, je˝eli nie zosta∏o za-
koƒczone post´powanie sàdowe o stwierdzenie na-
bycia spadku, spadkobierca do∏àcza do wniosku na-
st´pcy prawnego beneficjenta zaÊwiadczenie sàdu
o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia
spadku albo kopi´ wniosku o stwierdzenie nabycia
spadku: 

1) potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em przez sàd
albo

2) potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em przez no-
tariusza albo upowa˝nionego pracownika Agencji,
wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku
w polskiej placówce pocztowej operatora publicz-
nego albo kopià tego potwierdzenia poÊwiadczo-
nà za zgodnoÊç z orygina∏em przez notariusza al-
bo upowa˝nionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadko-
bierca przekazuje Agencji prawomocne postanowienie
sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni
od dnia uprawomocnienia si´ tego postanowienia.

6. Je˝eli z postanowienia sàdu o stwierdzeniu na-
bycia spadku wynika, ˝e uprawnionych do nabycia
spadku jest wi´cej ni˝ jeden spadkobierca, spadko-
bierca, który z∏o˝y∏ wniosek o dofinansowanie, do∏à-
cza do tego wniosku oÊwiadczenia pozosta∏ych spad-
kobierców, ˝e wyra˝ajà zgod´ na przyznanie pomocy
temu spadkobiercy.

7. W przypadku z∏o˝enia przez spadkobierc´ wnios-
ku o dofinansowanie po up∏ywie terminu, o którym
mowa w ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy; prze-
pisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje si´ odpowiednio.

8. Wniosek spadkobiercy o dofinansowanie rozpa-
truje si´ w terminie 3 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia. 

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku spadko-
biercy o dofinansowanie w terminie, o którym mowa
w ust. 8, Agencja zawiadamia wnioskodawc´ o przy-
czynach zw∏oki, wskazujàc nowy termin rozpatrzenia
wniosku, nie d∏u˝szy ni˝ 2 miesiàce.

10. Do wniosku nast´pcy prawnego beneficjenta
o dofinansowanie i trybu jego rozpatrywania nie sto-
suje si´ przepisów § 41—44.

11. W przypadku operacji w ramach Êrodków,
o których mowa w § 1, nabywcy przedsi´biorstwa lub
jego cz´Êci albo gospodarstwa rolnego przeznaczone-
go do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów
wodnych lub jego cz´Êci nie mo˝e byç przyznana po-
moc na operacj´, którà realizowa∏ beneficjent.

§ 55. 1. W ramach Êrodków, o których mowa w § 1
pkt 1, 4 i 5, pomoc mo˝e zostaç przyznana równie˝ na
operacje, które zosta∏y zrealizowane w ca∏oÊci przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia lub których re-
alizacja rozpocz´∏a si´ przed tym dniem, nie wczeÊniej
jednak ni˝ w dniu 1 stycznia 2007 r., zgodnie z warun-
kami i w trybie okreÊlonym w rozporzàdzeniu, z tym ˝e:

1) do kosztów kwalifikowanych zalicza si´ równie˝
koszty poniesione przed dniem z∏o˝enia wniosku
o dofinansowanie, nie wczeÊniej jednak ni˝ od
dnia 1 stycznia 2007 r.;

2) wniosek o dofinansowanie zawiera w szczególno-
Êci opis zrealizowanej operacji lub zrealizowanej
cz´Êci operacji i opis planowanej cz´Êci operacji,
w tym okreÊlenie miejsca realizacji, celów, zakresu
i kosztów tej operacji lub jej cz´Êci;

3) umowa o dofinansowanie zawiera oÊwiadczenia
beneficjenta o:

a) osiàgni´ciu celu operacji lub zobowiàzanie do
jego osiàgni´cia oraz zobowiàzanie do zacho-
wania tego celu,

b) niefinansowaniu realizacji operacji z udzia∏em
innych Êrodków publicznych i zobowiàzanie do
nieubiegania si´ o takie finansowanie

— przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencj´
p∏atnoÊci koƒcowej.
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wnioski
o dofinansowanie sk∏ada si´ do dnia 30 czerwca
2010 r. 

§ 56. 1. W ramach Êrodka, o którym mowa w § 1
pkt 2, pomoc mo˝e zostaç przyznana na operacje roz-
pocz´te przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,
nie wczeÊniej jednak ni˝ przed dniem 1 stycznia
2009 r.

2. W ramach Êrodka, o którym mowa w § 1 pkt 2,
w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub
przyjaznych Êrodowisku praktyk i technik w chowie
i hodowli ryb, wniosek o dofinansowanie w odniesie-
niu do operacji: 

1) w których wype∏nianie wymogów okreÊlonych
w § 9 ust. 1 rozpocz´∏o si´ od dnia 1 stycznia
2009 r.,

2) dla których 2010 r. b´dzie pierwszym rokiem wy-
pe∏niania wymogów okreÊlonych w § 9 ust. 1 

— sk∏ada si´ do dnia 30 listopada 2009 r.

3. Je˝eli wniosek o dofinansowanie zosta∏ z∏o˝ony
po terminie, o którym mowa w ust. 2, Agencja nie
przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy
stosuje si´ odpowiednio.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1:

1) wniosek o dofinansowanie zawiera, poza elemen-
tami, o których mowa w § 41 ust. 2, oÊwiadczenie
wnioskodawcy o wype∏nianiu wymogów okreÊlo-
nych w § 9 ust. 1, wskazanych we wniosku o dofi-
nansowanie, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r.
do dnia z∏o˝enia tego wniosku;

2) umowa o dofinansowanie zawiera, poza elementa-
mi, o których mowa w § 47 ust. 1, oÊwiadczenie
wnioskodawcy o wype∏nianiu wymogów okreÊlo-
nych w § 9 ust. 1, wskazanych we wniosku o dofi-
nansowanie, w okresie od dnia z∏o˝enia tego wnio-
sku do dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

5. Wnioski o dofinansowanie, o których mowa
w ust. 2, rozpatruje si´ do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 57. Wnioski o dofinansowanie w ramach Êrodka,
o którym mowa w § 1 pkt 3, mo˝na sk∏adaç z dniem
podania do publicznej wiadomoÊci na stronie interne-
towej administrowanej przez instytucj´ zarzàdzajàcà
informacji w tym zakresie.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 7 wrzeÊnia 2009 r. (poz. 1193)

Za∏àcznik nr 1

SZCZEGÓ¸OWE WYMOGI OBJ¢TE PAKIETEM 1 I 2 W RAMACH ÂRODKA
DZIA¸ANIA WODNO-ÂRODOWISKOWE

I. Pakiet 1*)

1. Wymogi:

1) roczny przyrost poni˝ej 1 500 kg/ha powierzch-
ni ewidencyjnej dla stawów typu karpiowego,
natomiast w przypadku chowu i hodowli ryb
∏ososiowatych, gdy iloÊç i rodzaj substancji za-
wartych w wodzie poprodukcyjnej odprowa-
dzanej z obiektów chowu lub hodowli ryb nie
przekroczy wartoÊci okreÊlonych w przepisach
w sprawie warunków wprowadzania Êcieków
do wód lub nie pogorszy istniejàcego stanu
wód, do których jest wprowadzana;

2) prowadzenie pe∏nej dokumentacji przebiegu
produkcji obejmujàcej ksi´gi stawowe;

3) bie˝àca konserwacja rowów (doprowadzalni-
ków i odprowadzalników, rowów opasko-
wych), w sposób okreÊlony w pozwoleniu
wodnoprawnym;

4) wykaszanie nie mniej ni˝ 1/3 powierzchni ko-
ron grobli. 

2. Ksi´ga stawowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za-
wiera nast´pujàce wpisy:

1) nazw´ stawu i jego powierzchni´ ewidencyjnà; 

2) dotyczàce obsady — dat´ obsady, gatunek
ryb, wiek ryb, iloÊç wpuszczonych ryb (liczba
w sztukach i masa w kilogramach), Êrednià
jednostkowà mas´ w dniu obsady, pochodze-
nie obsady (numer stawu, je˝eli produkcja
w∏asna lub informacja o pochodzeniu obsa-
dy);

3) dotyczàce od∏owu — dat´ od∏owu, gatunek
ryb, wiek ryb, iloÊç od∏owionych ryb (liczba
w sztukach i masa w kilogramach), Êrednià
mas´ jednostkowà w dniu od∏owu, informa-
cj´, gdzie obsada zosta∏a przeniesiona (numer
stawu lub informacja, ˝e obsada zosta∏a sprze-
dana); 

4) rodzaje i iloÊç pasz;

5) wielkoÊç powierzchni, którà nawieziono obor-
nikiem, i iloÊç u˝ytego obornika; 

6) wielkoÊç powierzchni, którà nawieziono nawo-
zami organicznymi i ich sumarycznà iloÊç, ja-
ka zosta∏a zu˝yta;

7) wielkoÊç powierzchni, którà nawieziono NPK
(azotem, fosforem, potasem), i iloÊç czystego
sk∏adnika, jaka zosta∏a zu˝yta;

———————
*) Podane stawki dotyczà wielkoÊci rekompensat za rok ka-

lendarzowy.
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8) wyliczony przyrost jednostkowy, przyrost 
gospodarczy brutto, przyrost gospodarczy
z paszy, przyrost gospodarczy netto; 

9) prze˝ywalnoÊç (wspó∏czynnik prze˝ywalno-
Êci) obsady obiektu chowu lub hodowli;

10) iloÊç zastosowanego wapna, soli potasowej
lub innych substancji o podobnym dzia∏aniu
(sumarycznie dla ka˝dej z substancji); 

11) wykaszanie roÊlinnoÊci — dat´, szacunkowà
powierzchni´ wykoszonà. 

3. Stawka rekompensaty wynosi 360 z∏/ha po-
wierzchni ewidencyjnej gospodarstwa rolnego
przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub
innych organizmów wodnych, na której jest reali-
zowany Êrodek.

I I .  Pakiet 2*)

Wymogi oraz stawka rekompensaty:

1) utrzymywanie powierzchni zaroÊni´tej roÊlinno-
Êcià wynurzonà na niezmienionym poziomie —
160 z∏/ha powierzchni ewidencyjnej obj´tej dofi-
nansowaniem (przy 3 % tolerancji tej po-
wierzchni);

2) produkcja dodatkowa cennych rodzimych ga-
tunków ryb w iloÊci co najmniej 1 % masy rocz-
nej produkcji — 300 z∏/ha powierzchni ewiden-
cyjnej obj´tej dofinansowaniem;

3) wapnowanie wapnem tlenkowym w iloÊci co
najmniej 0,5 t/ha — 160 z∏/ha powierzchni ewi-
dencyjnej wapnowanej tym wapnem;

4) przestrzeganie zasady „sta∏ych nurtów”, przez
co rozumie si´ prowadzenie chowu i hodowli
ryb w tych samych stawach na tym samym eta-
pie wieloletniego cyklu produkcyjnego; nurt
rozpoczyna si´ od przesadki II i koƒczy na sta-
wie towarowym (z pomini´ciem tarlisk i przesa-
dek I oraz magazynów) — 300 z∏/ha powierzchni
ewidencyjnej obj´tej tà zasadà;

5) przestrzeganie zasady niemieszania obsad, po-
przez wprowadzenie do stawu ryb pochodzà-
cych od tego samego producenta lub w∏asnych
pochodzàcych z tego samego obiektu chowu
lub hodowli — 160 z∏/ha powierzchni ewidencyj-
nej obj´tej tà zasadà;

6) utrzymywanie i udost´pnianie Êcie˝ek eduka-
cyjnych nie krótszych ni˝ 2 tys. m, zawierajà-
cych co najmniej 5 przystanków edukacyjnych
— 1 000 z∏/ha powierzchni ewidencyjnej obj´-
tej dofinansowaniem, nie wi´cej ni˝ 10 000 z∏;

7) utrzymywanie wysp, skarp, grobli wraz z ∏awa-
mi oraz innych nieu˝ytków (pokrytych trawà,
roÊlinnoÊcià zielnà, krzewami lub drzewami)
lub zak∏adanie sztucznych siedlisk — 130 z∏/ha
powierzchni ewidencyjnej obj´tej dofinanso-
waniem;

8) po∏o˝enie stawów danego gospodarstwa rol-
nego przeznaczonego do chowu lub hodowli
ryb lub innych organizmów wodnych na ob-
szarze Natura 2000 w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880, z póên. zm.1)) lub ob-
szarze obj´tym innà formà ochrony przyrody
— 600 z∏/ha powierzchni ewidencyjnej obj´tej
ochronà;

9) brak zalewu stawów, z których dokonano od∏o-
wu ryb, przez miesiàc w okresie od dnia 15 lip-
ca do dnia 15 wrzeÊnia — 160 z∏/ha powierzch-
ni ewidencyjnej stawu; 

10) utrzymywanie co najmniej 1 stawu nape∏nio-
nego wodà przez ca∏y rok — 160 z∏/ha po-
wierzchni ewidencyjnej stawu; 

11) racjonalne wykorzystywanie zasobów wod-
nych — wtórny obieg wody — 250 z∏/ha zg∏o-
szonej powierzchni ewidencyjnej, nie wi´cej
ni˝ 5 000 z∏;

12) stosowanie zaawansowanych technik oczysz-
czania wód odprowadzanych z obiektów cho-
wu lub hodowli (w tym filtrów, biofiltrów, na-
powietrzania, mikrosit lub lagun) — 2 000 z∏/ha
powierzchni ewidencyjnej obiektu chowu lub
hodowli, nie wi´cej ni˝ 2 000 z∏;

13) posiadanie niezale˝nego systemu rozprowa-
dzania wody w gospodarstwie rolnym prze-
znaczonym do chowu lub hodowli ryb lub in-
nych organizmów wodnych — 100 z∏/ha po-
wierzchni ewidencyjnej, na której funkcjonuje
taki system.

———————
*) Podane stawki dotyczà wielkoÊci rekompensat za rok ka-

lendarzowy.

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r.
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286,
z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201,
poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 92, poz. 753.

Za∏àcznik nr 2

ZA¸ÑCZNIKI, KTÓRE DO¸ÑCZA SI¢ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. W przypadku Êrodka inwestycje w chów i ho-
dowl´ ryb:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego 

albo zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do ewiden-
cji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli ubiegajàcy si´
o dofinansowanie ma obowiàzek takiego wpisu;

2) pe∏nomocnictwo — w przypadku gdy zosta∏o
udzielone;

3) kopia dokumentu to˝samoÊci — w przypadku gdy
ubiegajàcy si´ o dofinansowanie jest osobà fizycz-
nà;
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4) kopia dokumentu stwierdzajàcego prawo do dys-
ponowania nieruchomoÊcià na cel zwiàzany z re-
alizacjà operacji — w przypadku gdy wymaga te-
go specyfika operacji;

5) dokumenty potwierdzajàce planowane koszty
operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzy-
mane przez ubiegajàcego si´ o dofinansowanie
oferty zwiàzane z realizacjà operacji — w przypad-
ku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) wype∏niony formularz okreÊlajàcy iloÊç materia∏u
obsadowego na potrzeby pierwszego cyklu ho-
dowlanego w danym obiekcie chowu lub hodowli
— w przypadku gdy jest planowany zakup mate-
ria∏u obsadowego;

7) uproszczony plan biznesowy operacji — w przy-
padku operacji o wartoÊci netto do 1 000 000 z∏; 

8) szczegó∏owy plan biznesowy operacji — w przypad-
ku operacji o wartoÊci netto powy˝ej 1 000 000 z∏; 

9) pozwolenie budowlane albo zg∏oszenie, o których
mowa w przepisach prawa budowlanego —
w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

10) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzy-
stanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa
wodnego — w przypadku gdy wymaga tego spe-
cyfika operacji;

11) zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli
w polskich obszarach morskich wydane na pod-
stawie przepisów o rybo∏ówstwie, je˝eli takie ze-
zwolenie jest wymagane w zwiàzku z realizacjà
operacji;

12) kosztorys inwestorski — w przypadku gdy ubiega-
jàcy si´ o dofinansowanie zalicza do kosztów kwa-
lifikowalnych wniesione nak∏ady rzeczowe;

13) studium wykonalnoÊci projektu dla danej operacji
— w przypadku braku pozwolenia wodnoprawne-
go, o którym mowa w przepisach prawa wodne-
go, pozwolenia budowlanego albo zg∏oszenia,
o których mowa w przepisach prawa budowlane-
go;

14) operat szacunkowy sporzàdzony zgodnie z przepi-
sami o gospodarce nieruchomoÊciami — w przy-
padku gdy ubiegajàcy si´ o dofinansowanie zali-
cza do kosztów kwalifikowalnych wniesione na-
k∏ady rzeczowe w formie nieruchomoÊci.

2. W przypadku Êrodka dzia∏ania wodno-Êrodowi-
skowe:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego
albo zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli ubiegajàcy
si´ o dofinansowanie ma obowiàzek takiego wpi-
su;

2) pe∏nomocnictwo — w przypadku gdy zosta∏o
udzielone;

3) kopia dokumentu to˝samoÊci — w przypadku gdy
ubiegajàcy si´ o dofinansowanie jest osobà fizycz-
nà;

4) kopia dokumentu stwierdzajàcego prawo do dys-
ponowania nieruchomoÊcià na cel zwiàzany z re-
alizacjà operacji — w przypadku gdy wymaga te-
go specyfika operacji;

5) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalcza-
niu chorób zakaênych zwierzàt, albo decyzja,
o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo za-
Êwiadczenie powiatowego lekarza weterynarii, ˝e
ubiegajàcy si´ o dofinansowanie dokona∏ zg∏osze-
nia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej usta-
wy; 

6) zestawienie dokumentów potwierdzajàcych rocz-
nà produkcj´ ryb ∏ososiowatych w danym obiek-
cie chowu lub hodowli;

7) aktualne pozwolenie wodnoprawne, o którym mo-
wa w przepisach prawa wodnego, lub potwierdze-
nie z∏o˝enia wniosku o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego; 

8) dokument potwierdzajàcy ukoƒczenie kursu lub
szkolenia dotyczàcego dobrostanu ryb, o którym
mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 lit. c rozporzàdzenia;

9) potwierdzenie z∏o˝enia formularza sprawozdania
dotyczàcego powierzchni stawów rybnych oraz
iloÊci ryb wyprodukowanych w stawach rybnych
i innych urzàdzeniach s∏u˝àcych do chowu lub ho-
dowli, o którym mowa w przepisach o statystyce
publicznej, za rok poprzedzajàcy rok z∏o˝enia
wniosku o dofinansowanie; 

10) wyciàg z wewn´trznej dokumentacji prowadzenia
chowu lub hodowli ryb, o której mowa w § 10
ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia;

11) pozytywna opinia instytutu — w przypadku reali-
zacji operacji dotyczàcej ochrony zasobów gene-
tycznych ryb.

3. W przypadku Êrodka rybo∏ówstwo Êródlàdowe:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego
albo zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli ubiegajàcy
si´ o dofinansowanie ma obowiàzek takiego wpi-
su;

2) pe∏nomocnictwo — w przypadku gdy zosta∏o
udzielone;

3) kopia dokumentu to˝samoÊci — w przypadku gdy
ubiegajàcy si´ o dofinansowanie jest osobà fizycz-
nà;

4) kopia dokumentu potwierdzajàcego prawo do
dysponowania nieruchomoÊcià na cel zwiàzany
z realizacjà operacji — w przypadku gdy wymaga
tego specyfika operacji;

5) uproszczony plan biznesowy operacji — w przy-
padku operacji o wartoÊci netto do 1 000 000 z∏; 

6) szczegó∏owy plan biznesowy operacji — w przypad-
ku operacji o wartoÊci netto powy˝ej 1 000 000 z∏;
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7) dokumenty potwierdzajàce planowane koszty
operacji, w tym kosztorys inwestorski, albo otrzy-
mane przez ubiegajàcego si´ o dofinansowanie
oferty zwiàzane z realizacjà operacji — w przypad-
ku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalcza-
niu chorób zakaênych zwierzàt, albo decyzja,
o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo za-
Êwiadczenie powiatowego lekarza weterynarii, ˝e
ubiegajàcy si´ o dofinansowanie dokona∏ zg∏osze-
nia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej usta-
wy; 

9) pozwolenie budowlane albo zg∏oszenie, o których
mowa w przepisach prawa budowlanego —
w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

10) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzy-
stanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa
wodnego — w przypadku gdy wymaga tego spe-
cyfika operacji;

11) kosztorys inwestorski — w przypadku gdy ubiega-
jàcy si´ o dofinansowanie zalicza do kosztów kwa-
lifikowalnych wniesione nak∏ady rzeczowe;

12) studium wykonalnoÊci projektu dla danej operacji
— w przypadku braku pozwolenia wodnoprawne-
go, o którym mowa w przepisach prawa wodnego,
pozwolenia budowlanego albo zg∏oszenia, o któ-
rych mowa w przepisach prawa budowlanego;

13) operat szacunkowy sporzàdzony zgodnie z przepi-
sami o gospodarce nieruchomoÊciami — w przy-
padku gdy ubiegajàcy si´ o dofinansowanie zali-
cza do kosztów kwalifikowalnych wniesione na-
k∏ady rzeczowe w formie nieruchomoÊci.

4. W przypadku Êrodka inwestycje w zakresie
przetwórstwa i obrotu:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego 
albo zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do ewiden-
cji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli ubiegajàcy si´
o dofinansowanie ma obowiàzek takiego wpisu;

2) pe∏nomocnictwo — w przypadku gdy zosta∏o
udzielone;

3) kopia dokumentu to˝samoÊci — w przypadku gdy
ubiegajàcy si´ o dofinansowanie jest osobà fizycznà;

4) kopia dokumentu potwierdzajàcego prawo do
dysponowania nieruchomoÊcià na cel zwiàzany
z realizacjà operacji — w przypadku gdy wymaga
tego specyfika operacji;

5) uproszczony plan biznesowy operacji — w przy-
padku operacji o wartoÊci netto do 1 000 000 z∏; 

6) szczegó∏owy plan biznesowy operacji — w przypad-
ku operacji o wartoÊci netto powy˝ej 1 000 000 z∏.

7) decyzja powiatowego lekarza weterynarii o za-
twierdzeniu projektu technologicznego zak∏adu 
albo decyzja o nadaniu weterynaryjnego numeru
identyfikacyjnego zak∏adowi lub decyzja paƒstwo-
wego powiatowego inspektora sanitarnego za-
twierdzajàca zak∏ad — w przypadku gdy wymaga
tego specyfika operacji;

8) dokumenty potwierdzajàce planowane koszty
operacji, w tym kosztorys inwestorski, albo otrzy-
mane przez ubiegajàcego si´ o dofinansowanie
oferty zwiàzane z realizacjà operacji — w przypad-
ku gdy wymaga tego specyfika operacji;

9) pozwolenie budowlane albo zg∏oszenie, o których
mowa w przepisach prawa budowlanego —
w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

10) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzy-
stanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa
wodnego — w przypadku gdy wymaga tego spe-
cyfika operacji;

11) kosztorys inwestorski — w przypadku gdy ubiega-
jàcy si´ o dofinansowanie zalicza do kosztów kwa-
lifikowalnych wniesione nak∏ady rzeczowe;

12) studium wykonalnoÊci projektu dla danej operacji
— w przypadku braku pozwolenia wodnoprawne-
go, o którym mowa w przepisach prawa wodnego,
pozwolenia budowlanego albo zg∏oszenia, o któ-
rych mowa w przepisach prawa budowlanego;

13) operat szacunkowy sporzàdzony zgodnie z przepi-
sami o gospodarce nieruchomoÊciami — w przy-
padku gdy ubiegajàcy si´ o dofinansowanie zali-
cza do kosztów kwalifikowalnych wniesione na-
k∏ady rzeczowe w formie nieruchomoÊci.

Za∏àcznik nr 3

ZA¸ÑCZNIKI, KTÓRE DO¸ÑCZA SI¢ DO WNIOSKU O P¸ATNOÂå

1. W przypadku Êrodka inwestycje w chów i ho-
dowl´ ryb:

1) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez
upowa˝nionego pracownika Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub do-
kumentów ksi´gowych o równowa˝nej wartoÊci

dowodowej wraz z dowodami zap∏aty, zgodnie
z zestawieniem dokumentów potwierdzajàcych
poniesione wydatki;

2) kosztorys powykonawczy — w przypadku gdy be-
neficjent zaliczy∏ do kosztów kwalifikowalnych
wniesione nak∏ady rzeczowe;
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3) kopia aktu notarialnego stwierdzajàcego przenie-
sienie w∏asnoÊci nieruchomoÊci — w przypadku
gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez
upowa˝nionego pracownika Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa kopie dokumentów
potwierdzajàcych odbiór lub wykonanie prac;

5) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta, ˝e dokona∏
odpisów amortyzacyjnych Êrodków trwa∏ych;

6) certyfikat lub inny dokument potwierdzajàcy po-
praw´ jakoÊci produktów rybnych — w przypadku
gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta, ˝e u˝ywane
maszyny, urzàdzenia lub inny sprz´t w okresie
5 lat poprzedzajàcych rok ich nabycia nie zosta∏y
zakupione z udzia∏em Êrodków publicznych;

8) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta potwierdzajà-
ce, ˝e nieruchomoÊç w okresie 5 lat poprzedzajà-
cych jej nabycie nie by∏a zakupiona z udzia∏em
Êrodków publicznych;

9) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalcza-
niu chorób zakaênych zwierzàt, albo decyzja,
o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo za-
Êwiadczenie powiatowego lekarza weterynarii, ˝e
ubiegajàcy si´ o dofinansowanie dokona∏ zg∏osze-
nia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej usta-
wy.

2. W przypadku Êrodka dzia∏ania wodno-Êrodowi-
skowe:

1) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez
upowa˝nionego pracownika Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub do-
kumentów ksi´gowych o równowa˝nej wartoÊci
dowodowej wraz z dowodami zap∏aty, zgodnie
z zestawieniem dokumentów potwierdzajàcych
poniesione wydatki — w przypadku gdy wymaga
tego specyfika operacji;

2) wyciàgi z ksi´gi stawowej potwierdzone w∏asno-
r´cznym podpisem beneficjenta;

3) oÊwiadczenia osób korzystajàcych ze Êcie˝ek edu-
kacyjnych — w przypadku rekompensaty za u˝yt-
kowanie Êcie˝ek edukacyjnych;

4) opis systemu rozprowadzania wody w gospodar-
stwie rolnym przeznaczonym do chowu lub ho-
dowli ryb lub innych organizmów wodnych
w przypadku:

a) stosowania wtórnego obiegu wody,

b) stosowania zaawansowanych technik oczysz-
czania wód odprowadzanych z obiektów chowu
lub hodowli, 

c) posiadania niezale˝nego systemu rozprowadza-
nia wody.

3. W przypadku Êrodka Êrodki na rzecz zdrowia
zwierzàt:

1) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez
upowa˝nionego pracownika Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub do-
kumentów ksi´gowych o równowa˝nej wartoÊci
dowodowej wraz z dowodami zap∏aty, zgodnie
z zestawieniem dokumentów potwierdzajàcych
poniesione wydatki;

2) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez
upowa˝nionego pracownika Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa kopie dokumentów
potwierdzajàcych odbiór lub wykonanie prac.

4. W przypadku Êrodka rybo∏ówstwo Êródlàdowe:

1) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez
upowa˝nionego pracownika Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub do-
kumentów ksi´gowych o równowa˝nej wartoÊci
dowodowej wraz z dowodami zap∏aty, zgodnie
z zestawieniem dokumentów potwierdzajàcych
poniesione wydatki;

2) kosztorys powykonawczy — w przypadku gdy be-
neficjent zaliczy∏ do kosztów kwalifikowalnych
wniesione nak∏ady rzeczowe;

3) kopia aktu notarialnego stwierdzajàcego przenie-
sienie w∏asnoÊci nieruchomoÊci — w przypadku
gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez
upowa˝nionego pracownika Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa kopie dokumentów
potwierdzajàcych odbiór lub wykonanie prac;

5) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta, ˝e dokona∏
odpisów amortyzacyjnych Êrodków trwa∏ych;

6) certyfikat lub inny dokument potwierdzajàcy po-
praw´ jakoÊci produktów rybnych — w przypadku
gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta, ˝e u˝ywane
maszyny, urzàdzenia lub inny sprz´t w okresie
5 lat poprzedzajàcych rok ich nabycia nie zosta∏y
zakupione z udzia∏em Êrodków publicznych;

8) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta potwierdzajà-
ce, ˝e nieruchomoÊç w okresie 5 lat poprzedzajà-
cych jej nabycie nie zosta∏a zakupiona z udzia∏em
Êrodków publicznych;

9) dokumenty potwierdzajàce, ˝e moc nowego silnika
nie jest wi´ksza ni˝ moc silnika wymienionego —
w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

5. W przypadku Êrodka inwestycje w zakresie
przetwórstwa i obrotu:

1) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez
upowa˝nionego pracownika Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub do-
kumentów ksi´gowych o równowa˝nej wartoÊci
dowodowej wraz z dowodami zap∏aty, zgodnie
z zestawieniem dokumentów potwierdzajàcych
poniesione wydatki;
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2) kosztorys powykonawczy — w przypadku gdy be-
neficjent zaliczy∏ do kosztów kwalifikowalnych
wniesione nak∏ady rzeczowe;

3) kopia aktu notarialnego stwierdzajàcego przenie-
sienie w∏asnoÊci nieruchomoÊci — w przypadku
gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez
upowa˝nionego pracownika Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa kopie dokumentów
potwierdzajàcych odbiór lub wykonanie prac;

5) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta, ˝e dokona∏
odpisów amortyzacyjnych Êrodków trwa∏ych;

6) certyfikat lub inny dokument potwierdzajàcy po-
praw´ jakoÊci produktów rybnych — w przypadku
gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta, ˝e u˝ywane
maszyny, urzàdzenia lub inny sprz´t w okresie
5 lat poprzedzajàcych rok ich nabycia nie zosta∏y
zakupione z udzia∏em Êrodków publicznych;

8) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta potwierdzajà-
ce, ˝e nieruchomoÊç w okresie 5 lat poprzedzajà-
cych jej nabycie nie zosta∏a zakupiona z udzia∏em
Êrodków publicznych;

9) decyzja powiatowego lekarza weterynarii o za-
twierdzeniu projektu technologicznego zak∏adu 
albo decyzja o nadaniu weterynaryjnego numeru
identyfikacyjnego zak∏adowi lub decyzja paƒstwo-
wego powiatowego inspektora sanitarnego za-
twierdzajàca zak∏ad — w przypadku gdy wymaga
tego specyfika operacji.
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