
Projekt

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1)

z dnia …………………. 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2137) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 

na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 526) 

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po wyrazie „ścieków” stawia się przecinek i dodaje się wyrazy „lub gromadzenia 

wód opadowych i roztopowych”;

2) w § 4 w:

a) pkt 3 liczbę „2023” zastępuje się liczbą „2025”,

b) pkt 9 wyrazy „(Dz. U. z 2020 r. poz. 310 i 284)” zastępuje się wyrazami „(Dz. U. z 

2021 r. poz. 624, 784, 1564 i 1641) z wyłączeniem operacji w zakresie gromadzenia 

wód opadowych i roztopowych”,

c) pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).



„14) dla planowanej operacji wydano pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest 

wymagane.”;

3) w § 5 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) budowy podziemnych zbiorników retencyjnych o pojemności co najmniej 100 m3 

albo budowy takich zbiorników wraz z przebudową systemu kanalizacji 

deszczowej;”;

4) w § 6:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku operacji finansowanych z Instrumentu Unii Europejskiej na 

Rzecz Odbudowy ze środków, o których mowa w art. 58a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1698/2005, pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów 

kwalifikowalnych.”,

b) w ust. 2 wyrazy „2 000 000 zł na beneficjenta” zastępuje się wyrazami „5 000 000 zł 

na obszar gminy”;

5) w § 8:

a) w ust. 2 po wyrazach „miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy” stawia się 

przecinek i dodaje się wyrazy „wysokości refundacji kosztów kwalifikowalnych, 

o których mowa w § 6 ust. 1 i 1a”,

b) po ust. 3 dodaje ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Dzień zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy nie 

może przypadać później niż 31 grudnia 2022 r.”;

6) w § 11:

a) w ust. 4:

– w pkt 1 w lit. a–c i w pkt 2 wyraz „krajowej” zastępuje się wyrazem 

„wojewódzkiej”,

– w pkt 3 wyrazy „5 punktów” zastępuje się wyrazami „2 punkty”,

– w pkt 4:

– – w lit. a liczbę „50” zastępuje się liczbą „70”,

– – lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) powyżej 70% i nie więcej niż 85% – 4 punkty,

c) powyżej 85% i nie więcej niż 95% – 2 punkty;”,



– w pkt 5:

– – w lit. a liczbę „20” zastępuje się liczbą „30”,

– – lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) powyżej 30% i nie więcej niż 40% – 2 punkty,

c) powyżej 40% i nie więcej niż 55% – 1 punkt;”,

– w pkt 6:

– – w lit. a liczbę „75” zastępuje się liczbą „80”,

– – lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) powyżej 60% i nie więcej niż 80% – 1 punkt;”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) koszty kwalifikowalne operacji uwzględniają łącznie koszty z zakresu 

gospodarki wodnej i ściekowej – 2,5 punktu;”,

– w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) operacja dotyczy budowy podziemnego zbiornika retencyjnego o 

pojemości:

a) powyżej 1000 m3 – 8 punktów,

b) powyżej 500 m3 i nie więcej niż 1000 m3 – 4 punkty,

c) nie mniej niż 200 m3 i nie więcej 500 m3 – 2 punkty.”,

b) w ust. 5 w:

– pkt 1:

– – w lit. a liczbę „4” zastępuje się liczbą „3”,

– – w lit. b:

– – – we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „art. 6 ust. 1” dodaje się 

wyrazy „pkt 1–5”,

– – – w tiret pierwsze liczbę „4” zastępuje się liczbą „3”,

– – lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) operacja będzie realizowana w miejscowościach położonych na 

terenach podgórskich i górskich zgodnie z uchwałą nr XLVI/1587/18 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w 

sprawie ustalenia wykazu miejscowości w województwie dolnośląskim 

położonych na terenach podgórskich i górskich dla celów obniżenia 

podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 2234) – 3 

punkty,”,

– – dodaje się lit. d w brzmieniu:



„d) operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia w 

stosunku do średniej wojewódzkiej gęstości zaludnienia obszarów 

wiejskich, ustalona według danych GUS, wynosi: 

– nie więcej niż 100% średniej wojewódzkiej gęstości zaludnienia na 

obszarach wiejskich – 3 punkty, 

– powyżej 100% i nie więcej niż 200% średniej wojewódzkiej 

gęstości zaludnienia na obszarach wiejskich – 2 punkty, 

– powyżej 200% średniej wojewódzkiej gęstości zaludnienia na 

obszarach wiejskich – 1 punkt;”,

– pkt 2:

– – w lit. a:

– – – tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania 

wody lub ujęć wody, z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni 

ścieków – 6 punktów,”,

– – – w tiret drugie liczbę „2” zastępuje się liczbą „3”,

– – w lit. b wyrazy „2 punkty,” zastępuje się wyrazami „6 punktów;”,

– – uchyla się lit. c i d,

– pkt 4:

– – lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) planowana operacja będzie realizowana na obszarze gminy wskazanej 

w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030, przyjętej 

uchwałą nr XXVIII/397/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 

15 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju 

Województwa Lubuskiego 2030” jako gminę o: 

– najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej znajdującej się w 

zasięgu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka 

Wojewódzkiego i Ośrodka Subregionalnego – 8 punktów,

– utrudnionych warunkach rozwoju – 4 punkty,

b) operacja dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej – 4 punkty;”,

– – uchyla się lit. c,

– pkt 5:

– – lit. a otrzymuje brzmienie:



„a) realizacja operacji jest planowana na obszarach walorów turystyczno-

środowiskowo-rolnych wskazanych w Strategii Rozwoju 

Województwa Łódzkiego 2030 przyjętej uchwałą nr XXXI/414/21 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

poz. 2686) lub operacja będzie realizowana w gminie, w której w dniu 

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy występuje co 

najmniej jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 1–5 lub 9 ustawy o ochronie przyrody – 2 punkty,”,

– –  w lit. b w części wspólnej tiretów po wyrazie „wodociągowej” dodaje się 

wyrazy „lub stacji uzdatniania wody, lub ujęcia wody”,

– – w lit. c w:

– – – tiret pierwsze liczbę „4” zastępuje się liczbą „2”,

– – – tiret drugie wyrazy„3 punkty” zastępuje się wyrazami„1,5 punktu”,

– – – tiret trzecie wyrazy „2 punkty” zastępuje się wyrazami „1 punkt”,

– – – tiret czwarte wyrazy „1 punkt;” zastępuje się wyrazami „0,5 punktu,”,

– –  dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) operacja dotyczy budowy lub przebudowy stacji uzdatniania wody lub 

ujęcia wody, w wyniku której nastąpi zwiększenie technicznych 

możliwości dostaw wody dla mieszkańców, co zostanie potwierdzone 

dołączoną do wniosku o przyznanie pomocy opinią techniczną wydaną 

przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 

zgodnej z zakresem robót budowlanych objętych operacją – 2 punkty;”,

– pkt 7 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której: 

– znajdują się co najmniej dwie różne formy ochrony przyrody, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy o ochronie przyrody – 2 punkty,

– znajduje się jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1–5 ustawy o ochronie przyrody – 1 punkt,

c) co najmniej 75% całkowitych kosztów inwestycyjnych planowanej operacji 

stanowią koszty budowy lub przebudowy stacji uzdatnia wody, ujęć wody 

lub oczyszczalni ścieków, z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni 

ścieków – 6 punktów;”,

– pkt 8:



– – lit. a–c otrzymują brzmienie:

„a) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której 

występuje jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 1–5 ustawy o ochronie przyrody – 4 punkty,

b) planowana operacja dotyczy:

– budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków lub stacji 

uzdatniania wody, z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni 

ścieków – 2 punkty, 

– budowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej – 2 punkty,

c) jeżeli planowana operacja przewiduje przebudowę wybudowanej przed 

2000 r. sieci wodociągowej albo kanalizacji sieciowej – 4 punkty;”,

– – uchyla się lit. d–f,

– pkt 9:

– – lit. a–c otrzymują brzmienie:

„a) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, której 

powierzchnia jest pokryta co najmniej w 54% formami ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy o ochronie 

przyrody – 3 punkty,

b) realizacja operacji w zakresie gospodarki ściekowej lub wodno-

ściekowej jest planowana na obszarze gminy, dla której wskaźnik 

zwodociągowania, według danych GUS, wynosi co najmniej 85% – 4 

punkty,

c) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy objętej 

Programem Strategicznym „Błękitny San” lub Programem 

Strategicznym Rozwoju Bieszczad, udostępnionymi na stronie 

internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego – 2 punkty,”,

– – dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) operacja dotyczy wyłącznie budowy sieci wodociągowej lub sieci 

kanalizacyjnej – 3 punkty;”,

– pkt 10 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) operacja dotyczy:



– budowy lub przebudowy stacji uzdatniania wody lub ujęcia wody, 

której wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi co najmniej 1 mln zł, 

lub

– budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków, której wartość kosztów 

kwalifikowalnych wynosi co najmniej 1mln zł, lub

– przebudowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej 

wykonanej z rur azbestowo-cementowych lub żeliwnych a wartość 

kosztów kwalifikowalnych tej przebudowy wynosi co najmniej 1 mln 

zł 

– 6 punktów,

b) realizacja operacji jest planowana w powiecie, na którego obszarze proces 

starzenia się społeczeństwa w 2017 r., zgodnie ze Strategią Rozwoju 

Województwa Podlaskiego 2030 przyjętej uchwałą nr XVIII/213/2020 

Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r., wynosi:

– powyżej 101 osób i nie więcej niż 188 osób – 6 punktów,

– powyżej 82,2 osób i nie więcej niż 101 osób – 4 punkty,

– powyżej 73,4 osób i nie więcej niż 82,2 i osób – 1 punkt,”,

– pkt 11:

– – lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) realizacja operacji jest planowana na obszarze, na którym występuje co 

najmniej jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 1–5 i 9 ustawy o ochronie przyrody, albo ich otuliny – 4 punkty,

c) w przypadku gospodarki ściekowej, co najmniej 25% kosztów 

kwalifikowalnych operacji dotyczy budowy lub przebudowy systemów 

kanalizacji ściekowej na obszarze zwartej zabudowy rozpoczynającej 

się w odległości nie większej niż 500 metrów od linii brzegu jeziora – 

2 punkty,”,

– – w lit. d liczbę „4” zastępuje się liczbą „2”,

– pkt 14:

– – lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) operacja będzie realizowana na obszarze gminy w powiecie, w którym 

udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem tego 

powiatu, według danych GUS, wynosi:

– powyżej 50% – 6 punktów,



– powyżej 30% i nie więcej niż 50% – 3 punkty,”,

– – w lit. b tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„– nie więcej niż 20 osób na km2 – 6 punktów,

– powyżej 20 osób na km2 i nie więcej niż 40 osób na km2 – 3 punkty;”,

– –  uchyla się lit. c,

– pkt 15 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań polegających na zatrzymaniu 

i wykorzystaniu zebranych wód opadowych lub roztopowych – 3 punkty,”,

– pkt 16:

– –  w lit. a w tiret drugie liczbę „0,6” zastępuje się liczbą „0,7”,

– –  lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) operacja będzie realizowana na obszarze gminy, w której gęstość 

zaludnienia, według danych GUS, wynosi:

– powyżej 40 osób na km2 – 4 punkty,

– powyżej 20 osób na km2 i nie więcej niż 40 osób na km2 – 2 

punkty,”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku kryteriów, o których mowa w ust. 4 pkt 4–6 i 9 oraz w ust. 5 

pkt 11 i pkt 15 lit. c, przyznając punkty planowanej operacji dotyczącej łącznie 

gospodarki wodnej lub gospodarki ściekowej, lub gromadzenia wód opadowych i 

roztopowych, uwzględnia się wyższą liczbę punktów uzyskanych za kryteria 

dotyczące odpowiednio gospodarki wodnej albo gospodarki ściekowej albo 

gromadzenia wód opadowych i roztopowych.”;

7) uchyla się § 19;

8) w § 20 w ust. 2 w pkt 1 w lit. b uchyla się tiret drugie.

§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-

ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 

energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętych Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i 

niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarciem umowy 

o przyznaniu pomocy finansowej, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w 



brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem § 4 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, który 

stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy finansowej na operacje typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi 

i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wypłatą pomocy 

finansowej, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym 

niniejszym rozporządzeniem.

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

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

Mariusz Gorzowski
dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/



U Z A S A D N I E N I E

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ma na celu przede wszystkim wprowadzenie regulacji 

dostosowujących warunki przyznawania pomocy finansowej do zmian przepisów Unii 

Europejskiej (UE) w zakresie wydłużenia okresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) o 2 lata oraz dostosowanie jego przepisów 

do zmienionej 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) oraz do aktualnej wersji PROW 2014–2020. 

W PROW 2014–2020 wprowadzono zmiany polegające na wprowadzeniu nowego 

zakresu operacji związanego ze wsparciem inwestycji z zakresu gromadzenia wód opadowych 

i roztopowych (budowy lub przebudowy podziemnych zbiorników retencyjnych wraz 

z kanalizacją deszczową) przy jednoczesnym podniesieniu maksymalnej kwoty 

dofinansowania dla beneficjenta (tj. na obszar gminy). Zmiany te zostały pozytywnie 

zaopiniowane uchwałą Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 nr 199 z dnia 16 lutego 2021 r., oraz zatwierdzone decyzją wykonawczą 

Komisji Europejskiej C(2021) 6553 z dnia 31 sierpnia 2021 r. zatwierdzającą zmianę programu 

rozwoju obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zmieniającą decyzję wykonawczą 

C(2014) 9783 z 12 września 2014 r. i ogłoszoną w Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 9 września 2021 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (M.P. poz. 840).

W Polsce w ostatniej dekadzie obserwuje się częstsze występowanie suszy oraz 

pojawiające się problemy związane z tym zjawiskiem. Scenariusze zmian klimatu, skracanie 

okresów między okresami suszy w porównaniu do wielolecia oraz coraz dłuższe trwanie 

okresów suszy w ciągu roku wskazują na pogłębienie się skali tego zjawiska. Podkreślić należy, 

że Polska na tle innych państw europejskich jest jednym z krajów najuboższych pod względem 

zasobów wodnych. Jednym z typów działań służących ograniczaniu skutków suszy, 



przynoszących wymierny efekt, jest realizacja inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom 

tego zjawiska, czyli przedsięwzięć obejmujących budowę, przebudowę lub zmianę sposobu 

użytkowania urządzeń wodnych. Jednocześnie w ramach racjonalnej gospodarki wodnej należy 

gromadzić wody opadowe i roztopowe w urządzeniach umożliwiających jej ponowne 

wykorzystanie. Zaznaczyć należy, iż zgromadzona woda w zbiornikach retencyjnych może być 

wykorzystywana, np. do czyszczenia urządzeń kanalizacyjnych czy mycia powierzchni ulic, 

placów i chodników, jak również do ochrony przeciwpożarowej. Podkreślić należy, że operacje 

te mają na celu zapobieganie skutkom suszy lub nadmiernym opadom lub powodziom 

natomiast nie będą dotyczyły nawodnień rozumianych jako budowa infrastruktury służącej 

rolnikowi do podlewania upraw i nie będzie miał zastosowania art. 46 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. 

Wobec powyższego rozszerzono katalog inwestycji realizowanych w ramach operacji typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa” o inwestycje z zakresu gromadzenia wód opadowych 

i roztopowych (zmiana w § 1 pkt 1) przy jednoczesnym określeniu kosztów kwalifikowalnych 

związanych z budową i przebudową podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z kanalizacją 

deszczową (zmiana w § 1 pkt 3). Jednocześnie zaproponowano wyłączenie tego typu inwestycji 

z warunku dotyczącego realizacji operacji w miejscowościach poza aglomeracjami 

zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). 

Podkreślić należy bowiem, że KPOŚK stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać 

wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych 

w tym programie. Oznacza to, że KPOŚK w żaden sposób nie odnosi się do inwestycji z zakresu 

gromadzenia wód opadowych i roztopowych (zmiana w § 1 pkt 2 lit. b).

Zgodnie z treścią art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne pozwolenie 

wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych. Natomiast w myśl art. 16 pkt 

65 ww. ustawy przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do 

kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, które definiowane są jako 

wody znajdujące się w sposób naturalny w środowisku, wymienione w przepisach art. 18–23 

tej ustawy, tj. wody powierzchniowe i wody podziemne. Wobec tego, że przepisy nakładają 

obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na określone inwestycje objęte wsparcie 

w § 1 pkt 2 lit. c, proponuje się wprowadzenie przepisu zgodnie z którym pomoc będzie 

przyznawana pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego o ile uzyskanie takiego 

pozwolenia wynika z przepisów prawa.



Jeżeli przedmiotowy zbiornik jest urządzeniem szczelnym to uznać należy, że nie zmienia 

on stanu wód gruntowych, czyli nie kształtuje zasobów wodnych – nie jest zatem urządzeniem 

wodnym, w związku z czym jego wykonanie nie będzie wymagać uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, rozliczenie PROW 2014–2020 powinno 

nastąpić do końca 2023 r., zgodnie z zasadą n+3. Mając na uwadze przepisy UE w zakresie 

wydłużenia okresu realizacji PROW 2014–2020 o 2 lata (rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiające niektóre 

przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) 

w latach 2021 i 2022 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 

i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz 

rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na 

lata 2021 i 2022 (Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str.1). W § 1 pkt 2 lit. a projektowanego 

rozporządzenia proponuje się zmianę, zgodnie z którą zakończenie realizacji operacji i złożenie 

wniosku o płatność końcową będzie możliwe do dnia 30 czerwca 2025 r. Obecnie pomoc 

przyznaje się jeżeli wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-

finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji 

oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi m.in. nie później niż do dnia 30 czerwca 

2023 r. W związku z planowanym przedłużeniem wdrożenia operacji typu „Gospodarka 

wodno-ściekowa” o dwa lata oraz w związku z tzw. okresem przejściowym konieczne jest 

przesunięcie terminu składania wniosku o płatność końcową.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. g rozporządzenia Rady (UE) 2020/2094 z dnia 14 grudnia 

2020 r. ustanawiające Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy w celu wsparcia 

odbudowy w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 (Dz. Urz. L 433 z 22.12.2020, str. 

23) wsparcie w ramach Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy w szczególności 

finansowaniu działań służących zaradzeniu skutkom kryzysu związanego z COVID-19 dla 

rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej jak 

również w zakresie gromadzenia wód opadowych i roztopowych wpisują się w cele do 

realizacji których służy ten instrument wsparcia, tj. lepsze wykorzystanie zasobów wodnych 

i poprawę gospodarki wodnej, w tym w zakresie oszczędzania wody, o którym mowa w art. 

58a ust. 4 lit. d rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. Zgodnie art. 59 ust. 4 lit. ea rozporządzenia 

1305/2013 intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku 



operacji finansowanych ze środków, o którym mowa w art. 58a tego rozporządzenia (zmiana 

w § 1 pkt 4 lit. a). 

Zaproponowana zmiana w § 1 pkt 4 lit. b polega na podniesieniu maksymalnej kwoty 

dofinansowania dla beneficjenta z 2 000 000 zł na 5 000 000 zł. Jednocześnie podkreślić 

należy, że została zwiększona alokacja środków na realizację operacji typu „Gospodarka 

wodno-ściekowa”. Wskazania wymaga, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego 

na koniec 2020 r. r. stopień zwodociągowania obszarów wiejskich, liczony jako stosunek liczby 

przyłączy wodociągowych do liczby budynków mieszkalnych, wyrażony w % wynosi 83,73%, 

natomiast stopień skanalizowania wynosi 39,08%. Oznacza to, że potrzeby w tym zakresie są 

w dalszym ciągu niezwykle duże. Jednocześnie wprowadzenie dodatkowego zakresu operacji 

związanego z gromadzeniem wód opadowych i roztopowych wymusza zmianę podejścia 

w zakresie określenia maksymalnej kwoty pomocy z EFRROW. Podkreślić bowiem należy, że 

część beneficjentów wykorzystała już dotychczas określone limity kwot pomocy, co oznacza, 

że byłyby one wykluczone z planowanych nowych naborów. Jak wynika z danych 

monitoringowych pomoc w ramach przedmiotowego typu operacji została przyznana blisko 

1 100 beneficjentom średnio na kwotę 1,5 mln zł ze środków EFRROW. W Polsce liczba gmin 

wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich wynosi 2477, należy jednak mieć na uwadze, iż 

liczba ta zawiera także gminy wyłączone z możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy 

z uwagi na włączenie miejscowości do 5 tys. mieszkańców do obszarów zlokalizowanych 

w aglomeracjach. Zwiększenie maksymalnej kwoty pomocy oraz odniesienie jej do obszaru 

gminy pozwoli na wyłonienie oraz dofinansowanie najlepszych projektów, dlatego wszystkie 

podmioty uprawnione do ubiegania się przyznanie pomocy będą mogły ubiegać się o tę pomoc.

Zaproponowana zmiana w § 1 pkt 5 lit. a ma na celu uwzględnienie w ogłoszeniu 

o naborze wniosków o przyznanie pomocy informacji o intensywności pomocy. Podkreślić 

należy, że nie jest wykluczone iż w celu pełnego wykorzystania środków EFRROW, np. 

z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie realizacji inwestycji w wyniku przeprowadzonych 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych może wystąpić konieczność ogłoszenia 

kolejnych naborów wniosków, dla której intensywność pomocy wynosi do 63,63%. Wobec 

powyższego wydaje się zasadne aby podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy w ramach 

danego naboru były poinformowane o intensywności pomocy w ramach przedmiotowego 

naboru wniosków.

Jednocześnie w § 1 pkt 5 lit. b zaproponowano aby nabory wniosków o przyznanie 

pomocy na operacji przedmiotowego typu zakończyły się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 

roku. Konieczność wskazania daty granicznej do której mogą być przeprowadzane nabory 



wniosków o przyznanie pomocy ma na celu wyznaczenie linii demarkacyjnej z Krajowym 

Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) gdzie zaplanowano reformę B3.1 

Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich ukierunkowaną 

na wsparcie w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, tj. wsparcie budowy, rozbudowy lub 

modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na terenach 

wiejskich. W celu uniknięcia nakładani się zakresów wsparcia zaproponowano, iż w ramach 

KPO nabory wniosków odbędą się dopiero w 2023 roku.

Zgodnie z uchwałą Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 nr 199 z dnia 16 lutego 2021 r. przyjęto, że projekty z zakresu gromadzenia 

wód opadowych i roztopowych będą traktowane priorytetowo. Wobec powyższego 

zaproponowano zmianę w § 1 pkt 9 lit. a–c, polegającą na wprowadzeniu nowego kryterium 

wyboru operacji. Ponadto z uwagi na dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu 

przedmiotowego typu operacji zmieniono niektóre kryteria wyboru operacji, w tym także kryteria 

dotyczące specyfiki regionu, w przypadku samorządów województw, które poprosiły 

o wprowadzenie zmian (§ 1 pkt 6).

Zmiana zaproponowana w § 1 pkt 7 i 8 wynika z konieczności dostosowania przepisów 

w związku ze zmianą 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 PROW na lata 2014–2020. Zastosowanie bowiem mają wprost przepisy § 37a ust. 1 

przedmiotowej ustaw, który stanowi, iż 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. Jednocześnie zgodnie z § 37a ust. 2 w przypadku beneficjanta będącego jednostką 

sektora finansów publicznych nie stosuje się zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań 

określonych w umowie o przyznaniu pomocy w postaci weksla niezupełnego. Wobec 

powyższego zachodzi potrzeba uchylenia § 19 zmienianego rozporządzenia. Ponadto ustawą 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) uchylone zostały 

przepisy dotyczące wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru wobec 

powyższego zaproponowano zmianę w § 1 pkt 8.

Ze względu na potrzebę równego traktowania podmiotów ubiegających się o przyznanie 

pomocy wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym zmiana przewidziana 

projektowanym rozporządzeniem nie będzie miała zastosowania do spraw wszczętych 



i niezakończonych zawarciem umowy o przyznaniu pomocy przed dniem wejścia w życie 

projektowanego rozporządzenia. Takie rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia równego 

traktowania wnioskodawców i beneficjentów, objętych nowelizowanym rozporządzeniem, co 

reguluje projektowany § 2. Ponadto tak skonstruowany przepis umożliwi samorządom 

województw ogłaszanie naborów wniosków o przyznanie pomocy ze środków pochodzących 

z Instrumentu Unii Europejskiej na Rzecz Odbudowy dopiero po wejściu w życie 

przedmiotowego rozporządzenia. Podkreślić należy, że zgodnie z projektowanym przepisem § 

2 zaproponowana zmiana w § 1 pkt 2 lit. a tego rozporządzenia będzie miała zastosowanie do 

spraw wszczętych i niezakończonych zawarciem umowy o przyznaniu pomocy przed dniem 

wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, co oznacza, że w przypadku takich spraw 

możliwe będzie wydłużenie terminu realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową 

do dnia 30 czerwca 2025 r.

W § 3 projektowanego rozporządzenia zaproponowano, aby do wypłaty środków 

finansowych z tytułu pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi do dnia wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia, zastosowanie miały przepisy rozporządzenia zmienianego 

w § l, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. Przedmiotowy przepis zapewni 

równe traktowanie wszystkich podmiotów ubiegających się o wypłatę pomocy finansowej, 

które jeszcze nie złożyły wniosku o płatność. Oznacza to, że wnioski o płatność, które nie 

zostały rozpatrzone do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, zostaną 

rozpatrzone na nowych zasadach. Przedmiotowe rozwiązanie nie będzie miało zastosowania 

do wniosków o płatność już rozpatrzonych, na podstawie których została już wypłacona pomoc 

finansowa, to jest postępowanie w sprawie wypłaty pomocy finansowej zostało już zakończone.

W § 4 projektowanego rozporządzenia zaproponowano by rozporządzenie weszło w życie 

z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Biorąc pod uwagę zbliżający się koniec okresu 

programowania i skracający się czas na realizację operacji oraz przeznaczone dodatkowe środki 

na realizację przedmiotowego typu operacji zachodzi uzasadniona potrzeba jak najszybszego 

wejścia w życie zaproponowanych zmian co może przyspieszyć wydatkowanie środków 

w ramach PROW 2014–2020. Jednocześnie zaproponowane zmiany są korzystne dla 

potencjalnych beneficjentów bowiem umożliwią samorządom województw wcześniejsze 



ogłoszenie terminów naborów wniosków o przyznanie pomocy. W związku z powyższym 

wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia nie 

będzie stało w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego, ponieważ 

przemawia za tym ważny interes państwa, który w demokratycznym państwie prawa przejawia 

się m.in. przez ważny interes jego obywateli.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów wymagających zasięgnięcia opinii, 

dokonywania konsultacji oraz uzgodnienia z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym 

Europejskim Bankiem Centralnym.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie 

podlega obowiązkowi notyfikacji w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem 

zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.

Projektowane rozporządzenie zostanie wpisane do Wykazu prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opracowano w Departamencie Akceptował:

Wspólnej Polityki Rolnej 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

1. Niedostosowanie przepisów zmienianego rozporządzenia do wydłużonego okresu 
realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–
2020) o 2 lata w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiającego 
niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniającego 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 
w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie 
(UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 
2021 i 2022 (Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str.1).

2. Niedostosowanie przepisów zmienianego rozporządzenia do przepisów ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

mailto:jacek.wincenciak@minrol.gov.pl
mailto:agata.kiecok@minrol.gov.pl
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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) w zakresie konieczności stosowania zabezpieczenia należytego wykonania 
zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy w postaci weksla 
niezupełnego przez jednostki sektora finansów publicznych, jak również wyboru 
wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym 
operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. 

3. Niedostosowanie przepisów zmienianego rozporządzenia do zmienionej wersji PROW 
2014–2020.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany 
efekt

1. Proponuje się dostosowanie przepisów rozporządzenia w zakresie terminu na złożenie 
wniosku o przyznanie pomocy oraz rozliczenie operacji typu „Gospodarka wodno-
ściekowa”. Dostosowanie przedmiotowego rozporządzenia do obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie terminów realizacji tego tupu operacji w dłuższej perspektywie umożliwi 
zaplanowanie i realizację dodatkowych operacji oraz pozwoli zyskać więcej czasu na 
realizację tych, które już są wdrażane.

2. Zmiana przepisów rozporządzenia w celu dostosowania do stanu prawnego wynikającego 
z przepisów 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).

3. Proponuje się dostosowanie przepisów rozporządzenia do nowej wersji PROW 2014–
2020.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach 
członkowskich OECD/UE? 

Brak informacji na temat problemów w krajach członkowskich OECD i UE związanych 
z wydłużeniem czasu na zrealizowanie przez beneficjentów operacji.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
1. Samorządy 
województw, które 
prowadzą 
postępowanie w 
sprawie przyznania 
pomocy. 
2. Beneficjenci
działania gminy
oraz
spółki, w których
jedynymi
udziałowcami są
jednostki
samorządu
terytorialnego,
związki

Terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej z 
wyłączeniem 
miejscowości 
powyżej 5 tyś.
mieszkańców
1. Samorządy 
województw 
wdrażające 
przedmiotowy 
typ operacji – 16.

2. Gminy - 2477.

Dane własne MRiRW i 
ARiMR

1. Konieczność 
modyfikacji trybu 
postępowania w 
zakresie wdrażania 
przedmiotowego typu 
operacji 
2. Umożliwienie 
wydłużenia realizacji 
operacji.
3. Konieczność 
opracowania zmiany 
procedur związanych 
z przyznawaniem oraz 
wypłatą pomocy.
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między gminne.

3. Agencja 
Restrukturyzacji i 
Modernizacji 
Rolnictwa – 
Centrala 
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt zostanie przesłany do zaopiniowania do następujących partnerów społecznych:
1) na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 263 oraz z 2021 r. poz. 1666) do Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych oraz Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

2) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1809 oraz z 2021 r. poz. 1579) do Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 
Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club, Związku 
Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Projekt zostanie również przekazany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego na podstawie art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej 
Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 759) oraz Radzie Dialogu 
Społecznego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz 
z 2020 r. poz. 568 i 2157).

Projekt będzie również podlegał opiniowaniu zgodnie z § 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów 
z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006 
z późn. zm.) przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów projekt rozporządzenia zostanie 
skonsultowany w ramach konsultacji publicznych z następującymi organizacjami:
1) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 

Rolniczych,
2) Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
3) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych 

„Solidarność”,
4) Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”,
5) Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej,
6) Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”,
7) Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”,
8) Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
9) Federacją Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
10) Związkiem Młodzieży Wiejskiej,
11) Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników,
12) Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych,
13) Krajową Radą Izb Rolniczych,
14) Krajową Izbą Gospodarczą, Komitetem Rolnictwa i Obrotu Rolnego,
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15) Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”,
16) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych,
17) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
18) Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”,
19) Krajową Radą Spółdzielczą,
20) Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,
21) Polską Izbą Technologii i Wyrobów Naturalnych,
22) Związkiem Zawodowym Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu,
23) Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza,
24) Krajową Federacją Producentów Zbóż,
25) Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych,
26) Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych,
27) Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”,
28) Polskim Związkiem Zawodowych Rolników, 
29) Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa,
30) Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego,
31) Lubelskim Towarzystwem Pszczelniczym,
32) Instytutem Gospodarki Rolnej,
33) Augustowsko – Podlaskim Stowarzyszeniem Eko-Rolników, 
34) EKOŁAN – Kujawsko Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych,
35) Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego,
36) Fundacją Greenpeace Polska,
37) Polskim Klubem Ekologicznym - Koło Miejskie w Gliwicach,
38) Polskim Związkiem Rolników Ekologicznych,
39) Polskim Towarzystwem Rolników Ekologicznych,
40) Stowarzyszeniem „EkoLubelszczyzna”,
41) Stowarzyszeniem Gospodarstw Ekologicznych "Truskawka",
42) Stowarzyszeniem „Polska Ekologia”,
43) Stowarzyszeniem Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland”,
44) Warmińsko – Mazurskim Stowarzyszeniem Producentów Żywności Ekologicznej „Eko 

Pol Smak”,
45) Zrzeszeniem Wytwórców Polskiego Rolnictwa Ekologicznego im. Jana Pawła II „Rolnik 

Ekologiczny”,
46) Związkiem Zawodowym Rolników Ekologicznych „EKOROLNIK”,
47) Związkiem Sadowników RP,
48) Polską Izbą Nasienną.
Ponadto projekt zostanie poddany konsultacjom z samorządami województw, pełniącymi 
w ramach PROW 2014–2020 rolę podmiotów wdrażających oraz będącymi jednostkami 
regionalnymi KSOW. 

Omówienie wyników konsultacji zostanie przedstawione w raporcie z konsultacji.
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, 
w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu.

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 
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poz. 248), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 
Centrum Legislacji.

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-
10)

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Źródła 
finansowania 

Regulacja nie generuje dodatkowych skutków finansowych dla sektora 
finansów publicznych.
Należy jednocześnie wskazać, że budżet na realizację operacji typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” zostanie zwiększony o 376 352 619 euro 
środków EFRROW. 
Budżet PROW 2014-2020 zostanie zwiększony o alokacje przewidziane 
dla Polski na lata 2021 i 2022 zgodnie z załącznikiem I do 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 2020/2220 ustanawiającym niektóre przepisy przejściowe dotyczące 
wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 
(EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniającym rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu 
do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) 
nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia 
na lata 2021 i 2022. Część tego budżetu zostanie przeznaczona na 
realizację tego typu operacji w związku z wydłużeniem okresu realizacji 
PROW 2014-2020 o dwa kolejne lata. Płatności w ramach ww. typu 
operacji finansowane są ze środków corocznie planowanych w ustawach 
budżetowych na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020.
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Dodatkowe 
informacje, w 
tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do 
obliczeń założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków 
finansowych dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu 
państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, polegających na 
zwiększeniu wydatków lub zmniejszeniu dochodów tych jednostek 
w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie 
zmian

0 1 2 3 5 10 Łącznie 
(0-10)

duże 
przedsiębiorstwa

0 0 0 0 0 0 0

sektor mikro-, 
małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

0 0 0 0 0 0 0

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 
…… r.)

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe

0 0 0 0 0 0 0

duże 
przedsiębiorstwa

0

sektor mikro-, 
małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

0

W ujęciu 
niepieniężnym

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe 

0

Niemierzalne
Dodatkowe 
informacje, w 
tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do 
obliczeń założeń 

Brak.

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) 
wynikających z projektu
 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza 
bezwzględnie wymaganymi przez UE 
(szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

 tak
 nie
 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 
 zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie 

sprawy

 zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      
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 inne:      

Wprowadzane obciążenia są 
przystosowane do ich elektronizacji. 

 tak
 nie
 nie dotyczy

Komentarz: Zmniejsza się liczba dokumentów w związku z tym, że nie stosuje się 

zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu 

pomocy w postaci weksla niezupełnego w przypadku jednostek sektora finansów 

publicznych oraz zmniejszenie liczby procedur z uwagi na brak konieczności wyboru 

wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 

z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru.

9. Wpływ na rynek pracy 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne
sytuacja i rozwój 

regionalny
 sądy powszechne, 

administracyjne lub 
wojskowe 

 demografia
 mienie państwowe
 inne:      

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie 
wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
Wykonanie aktu prawnego nastąpi z chwilą jego wejścia w życie.
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki 

zostaną zastosowane?
Do projektowanej zmiany rozporządzenia nie przewiduje się ewaluacji efektów.

13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
Brak.
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