
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 ………………………………. 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające 

zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych 

klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 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 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 

operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 

skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i 

katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 

2020 r. poz. 223 i 2276 oraz z 2021 r. poz. 1597 i 1721) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pomoc przyznaje się spółce wodnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 

88 i 258), zwanej dalej „ustawą Prawo wodne”, lub związkowi takich spółek, jeżeli:”,

b) w ust. 3 po wyrazach „o których mowa w” dodaje się wyrazy „ust. 1 pkt 1 i 2 oraz”;

2) w § 5 w ust. 1:

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). 
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a) pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„3a) przebudowie, rozbudowie lub remoncie na nieruchomości, o której mowa w § 

2 ust. 1 pkt 1, chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego 

z chlewnią, tak aby w ich wyniku w chlewni lub budynku gospodarskim było 

możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń, lub”,

b) w pkt 3c wyrazy „w gospodarstwie” zastępuje się wyrazami „ , których chów lub 

hodowla jest prowadzona na tej nieruchomości,”; 

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. W przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym 

mowa w § 3, pomoc przyznaje się na operację polegającą na:

1) zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących 

zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym 

uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny lub

2) wykonaniu robót na urządzeniach melioracji wodnych służących zabezpieczeniu 

gospodarstw rolnych przed skutkami suszy, zalaniem, podtopieniem lub 

nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny, 

polegających na:

a) przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym darniowania skarpy i 

dna rowu melioracyjnego oraz wykonywanie na nim umocnień lub

b) budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub 

przepustu z piętrzeniem, lub

c) udrożnieniu rurociągu drenarskiego, przebudowie sieci drenarskiej, 

przełożeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie lub remoncie studzienki 

drenarskiej, przebudowie lub remoncie wylotu drenarskiego, przystosowaniu 

studzienki drenarskiej lub wylotu drenarskiego do funkcji retencyjnej.”;

4) w § 6a:

a) w pkt 1 po wyrazach „§ 6” dodaje się wyrazy „pkt 1”;

b) w pkt 2 po wyrazach „§ 5 ust. 1 pkt 1” dodaje się wyrazy „oraz § 6 pkt 2”; 

5) w § 7:

a) w ust. 1 w pkt 1c wyrazy „lub remontu pomieszczenia w chlewni lub w budynku 

gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią, tak aby w ich wyniku w tym 

pomieszczeniu” zastępuje się wyrazami „ , rozbudowy lub remontu chlewni lub 
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budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, tak aby w ich 

wyniku”,

b) w ust. 1 pkt 2–4 po wyrazach „§ 6” dodaje się wyrazy „pkt 1”,

c) w ust. 2 w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e–g w 

brzmieniu:

„e) operatów wodnoprawnych lub ocen wodnoprawnych, 

f) projektów instrukcji gospodarowania wodą, 

g) dokumentacji hydrogeologicznej;”,

d) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem VAT ponoszonego przez 

spółki wodne albo związki spółek wodnych na operacje, o których mowa w § 

6 pkt 1, który jest kwalifikowalny zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 

320, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;”;

6) po § 7a dodaje się § 7b w brzmieniu:

„§ 7b. 1. Pomoc na operację, o której mowa w § 6 pkt 2, przyznaje się w wysokości 

80% kwoty stanowiącej:

1) iloczyny standardowych stawek jednostkowych, o których mowa w ust. 2, oraz 

odpowiednio:

a) długości rowów melioracyjnych, na których wykonano roboty budowlane lub 

b) liczby wykonanych progów lub zastawek, lub przepustów z piętrzeniem, lub

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. 
UE L 259 z 27.09.2016, str. 79, Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34, Dz. Urz. UE L 129 z 19.5.2017 str. 
1, Dz. Urz. UE L 176 z 7.7.2017 str. 1, Dz. Urz. UE L 335 z 15.12.2017 str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 30.7.2018 
str. 1, Dz. Urz. UE L 291 z 16.11.2018 str. 5, Dz. Urz. UE L 123 z 10.5.2019 str. 1, Dz. Urz. UE L 99 z 
31.3.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 130 z 24.4.2020 str. 1, Dz. Urz. UE L 231 z 17.7.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 
356 str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 30.
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c) liczby przebudowanych lub wyremontowanych studzienek drenarskich, lub

d) liczby wylotów drenarskich lub liczby przystosowanych do funkcji retencyjnej 

studzienek drenarskich, lub

e) liczby wylotów drenarskich lub długości rurociągów drenarskich, na których 

wykonano udrożnienia lub roboty budowlane, oraz

2) koszty ogólne, o których mowa w § 7 ust. 2, dotyczące tej operacji w wysokości 

nieprzekraczającej 10% kwoty obliczonej w sposób określony w pkt 1 – jeżeli koszty 

takie zostały poniesione.

2. Standardowa stawka jednostkowa za:

1) przebudowę lub remont 1 metra bieżącego rowu melioracyjnego o szerokości dna:

a) do 70 cm i głębokości do 1 m – wynosi 19 zł,

b) do 70 cm i głębokości powyżej 1 m – wynosi 27,5 zł,

c) powyżej 70 cm i głębokości do 1 m – wynosi 31,5 zł,

d) powyżej 70 cm i głębokości powyżej 1 m – wynosi 37,5 zł;

2) darniowanie 1 m2 skarpy lub dna rowu melioracyjnego wynosi – 25 zł;

3) wykonanie 1 metra bieżącego kiszki faszynowej – wynosi 40 zł;

4) wykonanie umocnienia betonowego 1 metra bieżącego rowu melioracyjnego – 

wynosi 100 zł; 

5) budowę, przebudowę lub remont 1 metra bieżącego przepustu o średnicy:

a) od 40 do 60 cm – wynosi 1100 zł,

b) od 80 do 100 cm – wynosi 2500 zł,

c) powyżej 100 cm – wynosi 3300 zł;

6) budowę stałego progu piętrzącego o wysokości:

a) do 1 m – wynosi 9000 zł,

b) powyżej 1 m do 1,5 m – wynosi 15 000 zł;

7) przebudowę lub remont stałego progu piętrzącego o wysokości:

a) do 1 m – wynosi 5000 zł,

b) powyżej 1 m do 1,5 m – wynosi 8000 zł;

8) budowę zastawki o wysokości piętrzenia:

a) do 1 m – wynosi 23 000 zł,

b) powyżej 1 m do 1,5 m – wynosi 30 000 zł;

9) przebudowę lub remont zastawki o wysokości piętrzenia:

a) do 1 m – wynosi 10 250 zł,
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b) powyżej 1 m do 1,5 m – wynosi 14 400 zł;

10) budowę, przebudowę lub remont 1 metra bieżącego przepustu z piętrzeniem o 

średnicy:

a) od 40 do 60 cm – wynosi 1500 zł,

b) od 80 do 100 cm – wynosi 3250 zł,

c) powyżej 100 cm – wynosi 4400 zł;

11) oczyszczenie oraz udrożnienie 1 metra bieżącego rurociągu drenarskiego o średnicy 

od: 

a) 50 do 100 mm – wynosi 10,6 zł,

b) 125 do 150 mm – wynosi 13,4 zł,

c) 175 do 200 mm – wynosi 17,5 zł;

12) przebudowę 1 metra bieżącego sieci drenarskiej o średnicy:

a) do 100 mm i głębokości do 1,1 m – wynosi 22 zł,

b) od 125 mm i głębokości do1,1 m – wynosi 28,8 zł;

13) przełożenie 1 metra bieżącego rurociągu drenarskiego o średnicy:

a) do 100 mm i głębokości ponad 1,1 m – wynosi 28,8 zł,

b) od 125 mm i głębokości ponad 1,1 m – wynosi 35 zł;

14) przebudowę lub remont studzienki drenarskiej – wynosi 3000 zł;

15) przebudowę lub remont pojedynczego wylotu drenarskiego o średnicy od:

a) 50 do 100 mm – wynosi 230 zł,

b) 125 do 150 mm – wynosi 250 zł,

c) 175 mm do 200 mm – wynosi 280 zł;

16) przebudowę lub remont podwójnego wylotu drenarskiego o średnicy od:

a) 50 do 100 mm – wynosi 400 zł,

b) 125 do 150 mm – wynosi 450 zł,

c) 175 do 200 mm – wynosi 500 zł;

17) przystosowanie studzienki drenarskiej do funkcji retencyjnej – wynosi 1250 zł;

18) przystosowanie wylotu drenarskiego do funkcji retencyjnej – wynosi 1250 zł.”;

7) w § 12 w ust. 2:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a) kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej pochodzącej z państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym schematem urządzeń 

melioracyjnych i zasięgiem ich odziaływania – jeżeli operacja, o której mowa 
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w § 6 pkt 2, obejmuje inwestycję, na realizację której nie jest wymagana zgoda 

wodnoprawna, o której mowa w ustawie Prawo wodne;

2b) opis zakresu planowanych do wykonania robót oraz rysunki urządzeń 

melioracyjnych – jeżeli operacja, o której mowa w § 6 pkt 2, obejmuje 

inwestycję, na realizację której nie jest wymagana zgoda wodnoprawna, o 

której mowa w ustawie Prawo wodne;”,

b) w pkt 6 po wyrazach „§ 5 ust. 1 pkt 1” dodaje się wyrazy „i § 6 pkt 2”,

c) po pkt 13a dodaje się pkt 13b–13e w brzmieniu:

„13b) kopię operatu wodnoprawnego – w przypadku operacji, o której mowa w § 6 

pkt 2, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację której jest wymagane 

pozwolenie wodnoprawne;

13c) kopię oceny wodnoprawnej – w przypadku operacji, o której mowa w § 6 pkt 

2, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację której jest wymagana 

ocena wodnoprawna;

13d) kopię projektu instrukcji gospodarowania wodą – w przypadku operacji, o 

której mowa w § 6 pkt 2, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację 

której jest wymagana instrukcja gospodarowania wodami;

13e) kopię dokumentacji hydrologicznej – w przypadku operacji, o której mowa w 

§ 6 pkt 2, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację której jest 

wymagana dokumentacja hydrologiczna;”,

d) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

„16a) oświadczenie zarządu spółki wodnej:

a) że grunty rolne, na których będzie realizowana operacja, są objęte jej 

działalnością i właściciele lub współwłaściciele tych gruntów rolnych 

wyrazili pisemną zgodę na realizację operacji – w przypadku operacji, o 

której mowa w § 6 pkt 2,

b) o kwalifikowalności VAT zawierające informację o braku możliwości 

odzyskania poniesionego VAT zgodnie z przepisami krajowymi 

dotyczącymi VAT oraz zobowiązanie do zwrotu zrefundowanej w ramach 

realizacji operacji kwoty poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki 

umożliwiające zwrot tego podatku – w przypadku realizacji operacji, o 

których mowa w § 6 pkt 1, jeżeli zarząd spółki wodnej ubiega się o 

włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych;”,
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e) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) oświadczenie zarządu związku spółek wodnych:

a) że grunty rolne, na których będzie realizowana operacja, są objęte 

działalnością związku spółek wodnych i właściciele lub współwłaściciele 

tych gruntów rolnych wyrazili pisemną zgodę na realizację operacji – w 

przypadku operacji, o której mowa w § 6 pkt 2,

b) o kwalifikowalności VAT zawierające informację o braku możliwości 

odzyskania poniesionego VAT zgodnie z przepisami krajowymi 

dotyczącymi VAT oraz zobowiązanie do zwrotu zrefundowanej w ramach 

realizacji operacji kwoty poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki 

umożliwiające zwrot tego podatku – w przypadku realizacji operacji, o 

których mowa w § 6 pkt 1, jeżeli zarząd związku spółek wodnych ubiega 

się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych;”; 

8) w § 16 w ust. 3 w pkt 1 i 2 oraz w § 17 w ust. 5 w pkt 1 w lit. b wyraz „której” zastępuje 

się wyrazem „których”;

9) w § 18 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „o której mowa w § 6” zastępuje 

się wyrazami „o których mowa w § 6”; 

10) w § 22 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami „nr 1303/2013”;

11) w § 29 w ust. 8 wyrazy „pkt 1–17, 21 i 22” zastępuje się wyrazami „pkt 2–17a, 21–22”;

12) w § 30 w ust. 2 wyrazy „Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
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Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006” zastępuje się wyrazami „nr 

1303/2013”.

§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające 

zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki 

zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego 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, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w 

§ 1 w brzmieniu dotychczasowym.

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

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

Paweł Małaczek

zastępca dyrektora

Departamentu Prawnego

za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 

/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 

na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 

skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych 

i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 

2020 r. poz. 223 i 2276 oraz z 2021 poz. 1597 i 1721) jest dostosowanie przepisów do zmian 

wprowadzonych w tym instrumencie wsparcia w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020, zwanego dalej „PROW 2014–2020” oraz wprowadzenie rozwiązań 

wynikających z doświadczeń we wdrażaniu tego instrumentu wsparcia.

Zmiana w § 1 pkt 1 lit a ma charakter redakcyjny, zmiana w § 1 pkt 1 lit b projektu 

rozporządzenia ma na celu doprecyzowanie, na jaki moment spółki wodne muszą spełniać 

warunki przyznania pomocy o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 tj.:

1) więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne lub 

więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością tej spółki jest w 

posiadaniu rolników;

2) spółka została utworzona do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń 

służących do:

a) ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub

b) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach 

zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej;

Zmiany w § 1 pkt 2 lit. a oraz w § 1 pkt 5 lit. a projektu rozporządzenia polegają na 

dopuszczeniu w ramach kosztów kwalifikowalnych możliwości rozbudowy, tj. możliwości 

dobudowania do istniejącej chlewni lub budynku funkcjonalnie powiązanego, dodatkowego 

pomieszczenia z wykorzystaniem na dezynfekcję osób zajmujących się hodowlą lub chowem 

świń. Zmiany wpłyną korzystnie na główny cel podziałania 5.1 związany z zabezpieczeniem 

trzody chlewnej przed ASF.

Zmiana w § 1 pkt 2 lit. b projektu rozporządzenia ma na celu zapewnienie spójności § 5. 

ust. 1 pkt 3c z § 5 ust. 1 pkt 4. Zaproponowana zmiana pozwoli uniknąć sytuacji ubiegania się 

o pomoc przez wnioskodawcę na zakup silosu o ładowności dostosowanej do liczby świń w 
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gospodarstwie, które zlokalizowane jest na kilku nieruchomościach (działkach) oddalonych od 

siebie. Potrzeba ujednolicenia przepisów wynika również z rejestru, z którego pochodzą dane 

niezbędne do obliczenia ładowności silosów. Rejestr ten prowadzony jest na podstawie 

zgłaszanych przez rolnika siedzib stad, natomiast jedna siedziba stada może być zlokalizowana 

na kilku nieruchomościach, tylko w przypadku gdy te nieruchomości ze sobą sąsiadują. 

Projektowane zmiany w § 1 pkt 3-7 projektu rozporządzenia są m.in. konsekwencją 

zmian PROW 2014–2020 przyjętych decyzją Komisji Europejskiej z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

C(2021)6553.

Zmiana w § 1 pkt 3 projektu rozporządzenia ma na celu wprowadzenie robót w zakresie 

urządzeń melioracji wodnych do grupy zadań, na które można otrzymać pomoc w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 

skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych 

i katastrof” objętego PROW 2014-2020, w związku ze zidentyfikowanymi potrzebami 

w zakresie modernizacji istniejących urządzeń melioracji wodnych, tj. rowów, zastawek, 

przepustów, sieci drenarskich, których prawidłowe funkcjonowanie chroni tereny rolnicze 

przed negatywnymi skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych. W przypadku operacji 

polegającej na przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, prace będą polegałym.in na 

wykoszeniu skarp i dna, usunięciu zakrzaczeń i drzew, odmuleniu dna wraz z rozplantowaniem 

urobku, skarpowaniu, oczyszczeniu przepustów, oczyszczeniu wylotów drenarskich.

Zmiany w § 1 pkt 4 lit a i b oraz w pkt 5 lit b projektu rozporządzenia odnoszą  się do § 

6a rozporządzenia zmienianego projektowanym rozporządzeniem, w którym określone są 

formy pomocy, możliwe do zastosowania w przypadku omawianego instrumentu wsparcia, tj. 

refundacja poniesionych kosztów lub standardowe stawki jednostkowe. 

W projekcie rozporządzenia w § 1 pkt 5 lit. c zmiana polega na dodaniu do kosztów 

ogólnych dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji realizowanej przez 

spółki wodne lub związki spółek wodnych. Proponuje się rozszerzenie katalogu kosztów 

ogólnych o dokumentację, która może być wymagana w przypadku operacji dotyczących 

urządzeń melioracji wodnych. 

Zmiana w § 1 pkt 5 lit. d wynika z wprowadzenia możliwości odzyskiwania VAT przez 

spółki wodne lub związki spółek wodnych zgodnie z art. 69 ust. 3, lit. c rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
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Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego 

dalej „rozporządzeniem 1303/2013” jeżeli nie mogą one odzyskać VAT na mocy 

prawodawstwa krajowego. Proponowana zmiana jest odpowiedzią na postulaty spółek 

wodnych i ich związków, które wskazują, że barierą w ubieganiu się o pomoc na zakup sprzętu 

służącego do ochrony terenu przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego są wysokie 

koszty, które muszą ponosić i niski poziom środków budżetowych tych jednostek. Możliwość 

odzyskania VAT dotyczy kosztów kwalifikowalnych i nie odnosi się do pomocy przyznawanej 

na podstawie standardowych stawek jednostkowych za wykonanie robót w zakresie urządzeń 

melioracji wodnych, które zostały określone na podstawie danych statystycznych, 

zweryfikowanych danych historycznych beneficjentów.

Zmiana zaproponowana w § 1 pkt 6 projektu rozporządzenia odnosi się do § 7a rozporządzenia 

zmienianego, w którym określa się wysokość standardowych stawek jednostkowych oraz 

sposób obliczania kwoty pomocy na podstawie tych stawek. Przedziały średnic przepustów, 

rurociągów drenarskich oraz wylotów drenarskich przyjęto na podstawie standardowych 

wielkości średnic, które są stanowione co 20 cm. W związku z ustaleniem standardowych 

stawek, w przypadku gdy beneficjent realizuje operację polegającą na wykonaniu robót 

dotyczących urządzeń melioracji wodnych wymagana jest zmiana przepisu. Jednocześnie, 

biorąc pod uwagę art. 67 ust. 3 rozporządzenia nr 1303/2013, w projekcie rozporządzenia 

określono, że operacja polegająca na wykonaniu robót dotyczących urządzeń melioracji 

wodnych może obejmować również, w przypadku gdy będą planowane, koszty ogólne 

stanowiące refundację poniesionych kosztów, które uwzględnia się w wysokości 

nieprzekraczającej 10% kwoty, ustalonej jako suma iloczynów standardowych stawek 

jednostkowych, i odpowiednio długości rowów melioracyjnych, na których wykonano roboty 

budowlane, liczby wykonanych progów lub zastawek, lub przepustów z piętrzeniem, liczby 

przebudowanych lub wyremontowanych studzienek drenarskich, liczby wylotów drenarskich 

lub liczby przystosowanych do funkcji retencyjnej studzienek drenarskich i liczby wylotów 

drenarskich lub długości rurociągów drenarskich, na których wykonano udrożnienia lub roboty 

budowlane. 
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Zmiana w § 1 pkt 7 projektu rozporządzenia odnosi się do § 12 ust. 2 rozporządzenia 

zmienianego projektowanym rozporządzeniem, w którym wymienione są załączniki do 

wniosku o przyznanie pomocy. Ze względu na dodanie zakresu wsparcia, polegającego na 

wykonaniu robót w zakresie istniejących urządzeń melioracji wodnych dodano załączniki, 

które będą składane wraz w wnioskiem o przyznanie pomocy, jeżeli realizacja operacji wiąże 

się z koniecznością ich uzyskania tj. kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej pochodzącej z 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kopia: operatu wodoprawnego, ocena 

wodnoprawna, projekt instrukcji gospodarowania wodą dokumentacji hydrologicznej. Zarządy 

spółek wodnych albo zarządy związków spółek wodnych będą składały również oświadczenie, 

że grunty, na których będzie realizowana operacja są objęte jej działalnością i właściciele lub 

współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę na realizację operacji.

Ponadto w związku z możliwością włączenia VAT do kosztów kwalifikowalnych zarząd 

spółki wodnej albo zarząd związku spółek wodnych będą mogły złożyć oświadczenie o 

kwalifikowalności VAT. Oświadczenie będzie również zawierać zobowiązanie do zwrotu 

zrefundowanej kwoty podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające zwrot tego 

podatku.

Zmiany w § 1 w pkt 8 - 10 i 12 mają charakter redakcyjny.

Zmiana w § 1 w pkt 9 ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących przypadków 

związanych z następstwem w szczególności w odniesieniu do dokumentów wprowadzanych 

projektowanym rozporządzeniem. 

W § 2 projektowanego rozporządzenia wprowadzono przepis przejściowy, na podstawie 

którego do przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje 

zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków 

prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 

objętego PROW 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i 

niezakończonymi zawarciem umowy o przyznaniu pomocy do dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1. Biorąc pod uwagę, że 

nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego poddziałania zakończył się 

26 listopada 2021 r. i zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o przyznanie pomocy w 

ramach PROW 2014-2020 kolejne nabory są planowane w maju i październiku 2022 r. przepisy 
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rozporządzenia zmienianego będą odnosiły się do naborów, które rozpoczną się po wejściu w 

życie projektowanego rozporządzenia. 

W § 3 projektowanego rozporządzenia określono, iż rozporządzenie wchodzi w życie z 

dniem następującym po dniu ogłoszenia, a więc przed terminem rozpoczęcia naborów 

wniosków o przyznanie pomocy w roku 2022 r., które zgodnie z harmonogramem zaplanowano 

na maj i październik 2022 r.

Wejście w życie przepisów projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu 

na działalność małych i średnich przedsiębiorców. 

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 

z Europejskim Bankiem Centralnym.

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

notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. z 2002 r. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem 

rozporządzenia 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.
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Nazwa projektu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 

typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji 

rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki 

zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków 

prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Ryszard Bartosik – Sekretarz Stanu

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:

Magdalena Baranowska – główny specjalista

mail: magdalena.baranowska@minrol.gov.pl 

tel. (22) 623 20 36 

Data sporządzenia 

12 stycznia 2022 r.

Źródło: ustawa 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 z 2022 poz. 88) 

Nr 344 w wykazie prac 

legislacyjnych Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Niedostosowanie przepisów rozporządzenia zmienianego do zmian w PROW 2014–2020, przyjętych decyzją 

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

Na podstawie sprawozdania ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych RRW-10 

za 2016 r., odbudowy wymagają urządzenia melioracyjne na powierzchni 1 452 898 ha zmeliorowanych gruntów 

rolnych (23%), w tym 861 143 ha zmeliorowanych gruntów ornych (19%) oraz 591 755 ha użytków zielonych 

(33%).W związku ze zidentyfikowanymi potrzebami w zakresie modernizacji istniejących urządzeń melioracji 

mailto:agnieszka.rozpedek@minrol.gov.pl
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wodnych, tj. rowów, zastawek, przepustów, których prawidłowe funkcjonowanie chroni tereny rolnicze przed 

negatywnymi skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych, zaproponowano rozszerzenie zakresu wsparcia. 

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

1. Dostosowanie rozporządzenia do zmian w PROW 2014 – 2020 umożliwi realizację inwestycji dotyczących 

urządzeń melioracji wodnych, co wpłynie na:

 zwiększenie odporności rolnictwa na suszę i zapobieganie zjawisku powodzi na terenach rolnych, 

 poprawę racjonalności gospodarowania wodą poprzez odpowiednią regulację stosunków wodnych na terenach 

rolnych i ograniczenie odpływu wody,

 zwiększenie retencji wód.

2. Wprowadzenie rozwiązań wynikających z doświadczeń we wdrażaniu poddziałania „Wsparcie inwestycji w 

środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 

niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020.

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

Nie badano.

4. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Rolnicy oraz spółki wodne i ich związki, jeżeli w 

spółce członkami w większości są rolnicy albo do 

rolników należy większość zmeliorowanych gruntów 

rolnych objętych działalnością tej spółki.

Agencja Płatnicza (ARiMR)

Około 9000 

wskaźnik 

dotyczący liczby 

beneficjentów

Centrala oraz 

oddziały 

regionalne 

ARiMR

Program 

Rozwoju 

Obszarów

Wiejskich na 

lata 2014–2020

Okres realizacji 

Programu 

Rozwoju 

Obszarów

Wiejskich na 

lata 2014–2020

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt rozporządzenia 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, z 
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późn. zm.) 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, z późn. zm.) do Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła 

Polskiego, Business Centre Club, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Federacji Przedsiębiorców 

Polskich.

Projekt rozporządzenia 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, Centrum Doradztwa Rolniczego, Instytut 

Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Technologiczno-

Przyrodniczego w Falentach, Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie oraz Głównego Inspektora 

Weterynarii.

Zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów projekt rozporządzenia zostanie przekazany w ramach 

konsultacji publicznych do następujących organizacji: 

1. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych,

2. Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,

3. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”,

4. Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”,

5. Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej,

6. Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”,

7. Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”,

8. Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,

9. Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,

10. Związku Młodzieży Wiejskiej,

11. Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników,

12. Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych ,

13. Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

14. Krajowej Izby Gospodarczej - Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego,

15. Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”,

19. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich,

20. Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”,

21. Polskiego Związku Zawodowego Rolników,



– 17 –

22. Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych „EKOROLNIK”,

23. Krajowej Rady Spółdzielczej,

24. Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,

25. Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych,

26. Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu,

27. Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza,

28 Krajowej Federacji Producentów Zbóż,

29. Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych,

30. Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych,

31. Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”, 

32. Instytutu Gospodarki Rolnej,

33. Federacji Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP,

34. Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych,

35. Krajowego Związku Spółek Wodnych,

36. Krajowego Forum Spółek Wodnych,

37. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”,

38. Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej,

39. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wieprz Polski z siedzibą w Minikowie,

40. Rady Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej, 

41. Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa.

Projekt rozporządzenia wraz z dokumentami dotyczącymi prac nad tym 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.

Konsultacje będą miały charakter pisemny.

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

http://www.sitr.pl/
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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 

Budżet na realizację operacji typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału 

produkcji rolnej” wynosi 148 966 526 euro środków publicznych ogółem (wkład 

EFRROW stanowi 63,63% tej kwoty). Płatności w ramach ww. typu operacji finansowane 

będą ze środków corocznie planowanych w ustawach budżetowych na realizację PROW 

2014–2020. 

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 0W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

0 0 0 0 0 0 0
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przedsiębiorstw

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe

0 0 0 0 0 0 0

…… r.)

(dodaj/usuń)

duże 

przedsiębiorstwa

Przedmiotowy projekt nie określa zasad podejmowania, wykonywania 

lub zakończenia działalności gospodarczej, w związku z czym 

odstąpiono od analiz i oceny przewidywanych skutków społeczno-

gospodarczych, wskazanych w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105, z 

2022 r. poz. 24).

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało 

wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców odnośnie do majątkowych praw i obowiązków 

przedsiębiorców oraz praw i obowiązków przedsiębiorców wobec 

organów administracji publicznej, zatem nie wymaga on odrębnej 

oceny w tym zakresie. 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sytuację ekonomiczną 

i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób 

starszych.

W ujęciu 

niepieniężny

m

(dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)Niemierzalne

(dodaj/usuń)

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. Nie wpłynie również na ogół 

przedsiębiorców, w tym tych działających w sektorze mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację 

ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z rozporządzenia

 nie dotyczy
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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

 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji. 

 tak

 nie

 nie dotyczy

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy 

Projekt rozporządzenia nie ma 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

Rolnictwo w coraz większym stopniu doświadcza skutków występowania ekstremalnych 
zjawisk pogodowych w postaci powodzi i podtopień oraz susz. Są to zjawiska, których 
częstość będzie narastać w miarę ocieplania się klimatu. Dlatego też minimalizacja 
skutków występowania tych zjawisk w coraz większym stopniu będzie uzależniona od 
urządzeń melioracji wodnych oraz ich stanu technicznego.
W urządzenia melioracyjne wyposażonych jest ponad 30% gruntów rolnych, tj. około 
18% powierzchni kraju. Stanowią zatem istotny element zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa jak i podstawę gospodarki wodnej. Sprawne funkcjonowanie tych urządzeń jest 
uzależnione od ich prawidłowego utrzymywania.
W celu przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom, planowane jest udzielenie 
wsparcia spółkom wodnym i ich związkom na realizację operacji przebudowy lub 
remontu istniejących urządzeń melioracyjnych. W ramach działania finansowane będą 
prace związane z budową, przebudową urządzeń melioracyjnych, aby spełniały funkcję 
nawadniająco-odwadniająco chroniąc tym samy grunty rolne przed powodzią i susza, z 
uwzględnieniem zwiększenia retencjonowania wody.
Oczekiwane efekty:

 zwiększenie odporności rolnictwa na suszę i zapobieganie zjawisku powodzi na 
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terenach rolnych,
 poprawa racjonalności gospodarowania wodą poprzez odpowiednią regulację 

stosunków wodnych na terenach rolnych i ograniczenie odpływu wody,
 zwiększenie retencji wód.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów rozporządzenia oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Ewaluację Programu organizuje się na bazie wieloletniej i obejmuje ona okres 2014–2023. Ewaluacja 

prowadzona jest zgodnie ze wspólnym systemem monitorowania i oceny opracowywanym wspólnie przez 

Komisję i Państwa Członkowskie i przyjętym przez KE w drodze aktu wykonawczego. Zgodnie z art. 72 

rozporządzenia nr 1305/2013, instytucja zarządzająca oraz komitet monitorujący monitorują jakość realizacji 

programu przez wskaźniki finansowe oraz wskaźniki produktów i celów. Wskaźniki monitorowania zostały 

zdefiniowane dla PROW 2014–2020 w systemie monitorowania i ewaluacji określonym na poziomie unijnym, 

przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych działań realizowanych w ramach Programu. Zgodnie z art. 69 

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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487) 

wskaźniki monitorowania powiązane są ze strukturą i celami ram polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz 

umożliwiają ocenę postępów, skuteczność i efektywność w zakresie realizacji polityki w stosunku do celów na 

poziomie unijnym oraz krajowym. Dane dla celów monitorowania są gromadzone na poziomie operacji, działań 

i celów szczegółowych.

Ewaluacja nie ma związku z aktualną zmianą rozporządzenia.

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

Brak.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgy2tmojuge2de
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdcojug44a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgy2tmojuge2de
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