
Dziennik Ustaw Nr 193 — 14420 — Poz. 1494

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64,
poz. 427, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podzia∏u
Êrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, Nr 72, poz. 626
i Nr 133, poz. 1100) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w § 1 w pkt 1:

a) w lit. d uchyla si´ tiret piàte—siódme,

b) dodaje si´ lit. f w brzmieniu:

„f) na poszczególne województwa, w ramach
dzia∏ania:

— podstawowe us∏ugi dla gospodarki i lud-
noÊci wiejskiej,

— odnowa i rozwój wsi,

— poprawianie i rozwijanie infrastruktury
zwiàzanej z rozwojem i dostosowywa-
niem rolnictwa i leÊnictwa przez scalanie
gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi;”;

2) po § 6 dodaje si´ § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. WysokoÊç limitów Êrodków, o których mo-
wa w § 1 pkt 1 lit. f, jest okreÊlona w za∏àcz-
niku nr 4 do rozporzàdzenia.”;

3) w § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 29 stycznia 2009 r. — w przypadku kwot okreÊ-
lonych w § 6 oraz w za∏àcznikach nr 3 i 4 do
rozporzàdzenia.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Wnioskodawców, których wnioski o przy-
znanie pomocy finansowej z∏o˝one w ra-
mach dzia∏aƒ: podstawowe us∏ugi dla
gospodarki i ludnoÊci wiejskiej lub odno-
wa i rozwój wsi zawierajà zapotrzebowa-
nie na Êrodki przekraczajàce, w dniu po-
przedzajàcym dzieƒ og∏oszenia nowego
terminu sk∏adania wniosków o przyzna-
nie pomocy finansowej, okreÊlonà w roz-
porzàdzeniu wysokoÊç odpowiedniego li-
mitu Êrodków, niezw∏ocznie informuje
si´, w formie pisemnej, o odmowie przy-
znania pomocy finansowej z podaniem
jej przyczyn.

2. Wnioskodawcom, których wnioski
o przyznanie pomocy finansowej z∏o˝one
w ramach dzia∏ania poprawianie i rozwi-
janie infrastruktury zwiàzanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i leÊnictwa
przez scalanie gruntów oraz gospodaro-
wanie rolniczymi zasobami wodnymi za-
wierajà zapotrzebowanie na Êrodki prze-
kraczajàce, w dniu poprzedzajàcym dzieƒ
og∏oszenia nowego terminu sk∏adania
wniosków o przyznanie pomocy finanso-
wej, okreÊlonà w rozporzàdzeniu wyso-
koÊç odpowiedniego limitu Êrodków, od-
mawia si´ przyznania pomocy finanso-
wej.”;

5) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia skreÊla si´ ta-
bel´ V. Podstawowe us∏ugi dla gospodarki i ludno-
Êci wiejskiej, tabel´ VI. Odnowa i rozwój wsi i tabe-
l´ VII. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwià-
zanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa
i leÊnictwa przez: A. Scalanie gruntów i B. Gospo-
darowanie rolniczymi zasobami wodnymi;

6) dodaje si´ za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia
w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku do niniej-
szego rozporzàdzenia.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

1494

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 listopada 2009 r. 

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie podzia∏u Êrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007—2013

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

stracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 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).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237,
poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 13 listopada 2009 r. (poz. 1494)

WYSOKOÂå LIMITÓW ÂRODKÓW NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA, W RAMACH NIEKTÓRYCH
DZIA¸A¡ OBJ¢TYCH PROGRAMEM

I .  Podstawowe us∏ugi dla gospodarki i  ludnoÊci wiejskiej
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II. Odnowa i  rozwój wsi
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III. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwiàzanej z rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leÊnictwa przez:

A. Scalanie gruntów

B. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
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