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Wniosek na budowę w ramach Modernizacji: musi być
pozwolenie
Autor: Beata Kozłowska
Data: 24 marca 2016

Rolnik, który w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych wybierze
budowę budynku inwentarskiego, musi mieć pozwolenie na
budowę. Samo oświadczenie o chęci budowy nie wystarczy.
31 marca rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw
rolnych”. Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski do 29
kwietnia. W związku ze zbliżającym się naborem, Krajowa Rada Izb Rolniczych poprosiła
o wyjaśnienia, czy w przypadku zgłoszenia chęci budowy budynku inwentarskiego, na przykład:
chlewni, obory lub magazynu, wystarczy samo oświadczenie, czy konieczne jest pozwolenie na
budowę.
– Otrzymaliśmy odpowiedź z ministerstwa rolnictwa – mówi Justyna Kostecka, rzecznik prasowy
KRIR. – Zgodnie z obowiązującym prawem do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się
kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest
wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.
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Oznacza to, że wniosek o przyznanie pomocy w momencie jego składania powinien być wypełniony
w całości oraz powinien zawierać wszystkie niezbędne załączniki, w tym m. in. decyzje
o pozwoleniu na budowę.
Znaczna część wnioskodawców z naborów z 2015 r. obawia się, że nie dostanie wsparcia
finansowego z powodu braków formalnych – np. przez niedostarczenie w terminie pozwoleń
na budowę.

W przypadku gdy wniosek zostanie wypełniony nieprawidłowo lub zostaną stwierdzone braki, ARiMR
wezwie rolnika do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, co niewątpliwie
już wydłuży procedurę weryfikacji wniosku. Nieusunięcie wszystkich braków będzie skutkowało
nieprzyznaniem pomocy.
Znaczna część wnioskodawców z naborów z 2015 r. obawia się, że nie dostanie wsparcia
finansowego z powodu braków formalnych – np. przez niedostarczenie w terminie pozwoleń na
budowę.
– Dlatego też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało nas, że podjęto prace nad
nowelizacją rozporządzenia w celu wydłużenia tym rolnikom terminu na usunięcie braków we
wniosku do dnia zakończenia terminu składania wniosków w ramach ogłoszonego obecnie
naboru tj. do dnia 29 kwietnia 2016 r. – dodaje Justyna Kostecka.
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