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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 listopada 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 
Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następu-
je:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania pomocy finan-
sowej w ramach działania „Grupy producentów rol-
nych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 81, poz. 550 oraz 
z 2008 r. Nr 72, poz. 425) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4.  Właściwy ze względu na siedzibę grupy dyrek-
tor oddziału regionalnego Agencji, na pisemną 
prośbę grupy, w przypadku gdy grupa upraw-
dopodobni, że złożenie wniosku o przyznanie 
pomocy w terminie jest niemożliwe albo znacz-
nie utrudnione z powodu działania siły wyższej 
lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, 
o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 
2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju ob-
szarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, 
str. 15, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporzą-
dzeniem nr 1974/2006”, mających wpływ na 
funkcjonowanie grupy, wydłuża ten termin 
o czas niezbędny do dokonania tej czynności.

 5.  Do przypadków określonych w ust. 4 sto- 
suje się art. 47 ust. 2 rozporządzenia 
nr 1974/2006.”;

2)  w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmie-
niu:

„2a.  Właściwy ze względu na siedzibę grupy  
dyrektor oddziału regionalnego Agencji, na 
pisemną prośbę grupy, w przypadku gdy gru-
pa uprawdopodobni, że złożenie wniosku 
o płatność w terminie jest niemożliwe albo 
znacznie utrudnione z powodu działania siły 
wyższej lub wystąpienia wyjątkowych oko-
liczności, o których mowa w art. 47 ust. 1 roz-
porządzenia nr 1974/2006, mających wpływ 
na funkcjonowanie grupy, wydłuża ten termin 
o czas niezbędny do dokonania tej czynności.

 2b.  Do przypadków określonych w ust. 2a stosuje 
się art. 47 ust. 2 rozporządzenia 
nr 1974/2006.”.

§ 2. 1. Przepisy § 3 ust. 4 i § 6 ust. 2a rozporządze-
nia wymienionego w § 1 stosuje się również w przy-
padku, gdy działanie siły wyższej lub wystąpienie wy-
jątkowych okoliczności, o których mowa w art. 47 
ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 
15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe za-
sady stosowania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. 
UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zwanego 
dalej „rozporządzeniem nr 1974/2006”, miały miejsce 
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządze-
nia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, grupa 
producentów rolnych składa prośbę, o której mowa 
w § 3 ust. 4 i § 6 ust. 2a rozporządzenia wymienionego 
w § 1, w terminie określonym w art. 47 ust. 2 rozporzą-
dzenia nr 1974/2006, z tym że jeżeli dzień, o którym 
mowa w tym przepisie, nastąpił:

1)  przed dniem albo w dniu wejścia w życie niniejsze-
go rozporządzenia — termin ten liczy się od dnia 
jego wejścia w życie;

2)  po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządze-
nia — termin ten liczy się od tego dnia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini-
stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, 
poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, 
poz. 490 i Nr 148, poz. 993.




