
Wnioskodawcą jest przedsiębiorca, który bez przerwy od 2007 roku prowadzi jednoosobową 

działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG z dominującym kodem PKD 47.19.Z- pozostała sprzedaż 

detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Oprócz tego posiada wpis do ewidencji 

obiektów świadczących usługi hotelarskie w gminie X (od 2004 r) w ramach kodu 55.20. Z - Obiekty 

noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdyż przy swoim gospodarstwie 

rolnym prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Wnioskodawca ubezpieczony jest i rozlicza się w 

KRUSie. Chciałby złożyć wniosek związany z rozwojem gospodarstwa agroturystycznego poprzez m.in. 

ułożenie kostki brukowej na ternie posesji, budowę wiaty, stworzenie mini zoo (budowa zagród), 

uruchomienie sauny, instalację ekranów fotowoltaicznych i pompy ciepła. Zdaniem księgowej 

wnioskodawcy nie ma przeciwwskazań fiskalnych, aby dopisać prowadzony w ramach działalności 

rolniczej wynajem pokoi do CEIDG. 

Wobec powyższego nasuwają się następujące pytania: 

1. Czy wg. Państwa wiedzy istnieją jakieś przeciwwskazania, aby Wnioskodawca dopisał 

związany z agroturystyką kod PKD 55.20.Z do CEIDG i złożył wniosek na rozwój 

przedsiębiorstw pozostając płatnikiem KRUS. 

2. Jeśli nie ma przeciwwskazań, jaki dokument rozliczeniowy zamiast formularzy 

rozliczeniowych ZUS powinien złożyć, aby udokumentować stan zatrudnienia (zał. nr 6 do 

wopp). 

3. Co w przypadku kiedy planowana instalacja fotowoltaiczna będzie zainstalowana na domu 

wnioskodawcy, w którym nie prowadzi działalności (pokoje wynajmuje w odrębnym 

budynku) i służyć będzie zarówno działalności gospodarczej, jak i prywatnej. Czy instalacja 

fotowoltaiczna może być wówczas kosztem kwalifikowanym. Wnioskodawca zakłada 

możliwość rozbicia procentowego kosztów tej inwestycji na kwalifikowane – służące 

działalności gospodarczej i niekwalifikowane dla celów prywatnych- jeśli takie praktyki są 

akceptowane.  

 

 

Odpowiedź 1: Pytanie zadane przez LGD nie jest precyzyjne, z uwagi na fakt, że o wpisie do CEiDG, co 

do zasady, nie decyduje UMWP. Wnioskodawca w ramach planowanej operacji ma możliwość 

dopisania nowego kodu PKD, pod warunkiem, iż jest on adekwatny do zakresu rozwijanej przez niego 

działalności gospodarczej. Jednocześnie, Wnioskodawca może pozostawać ubezpieczony w KRUS, 

zatrudniając np. 1 osobę na 1 etat liczony średniorocznie z ubezpieczeniem w ZUS. 

 

Odpowiedź 2: Zgodnie z zapisami „Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na 

operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych 

oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” podmioty ubiegające się o przyznanie 

pomocy wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą (podmioty ubezpieczone w KRUS) 

i niezatrudniające pracowników muszą postępować zgodnie z zasadami obowiązującymi w 

KRUS – wydawane jest zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników dla 

rolnika prowadzącego działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne. W związku z 

powyższym osoby te zobowiązane są do załączenia do wniosku o przyznanie pomocy ww. 

zaświadczenia wraz z oświadczeniem podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o 

niezatrudnianiu pracowników.  

 

Odpowiedź 3: W przypadku, gdy jednym z elementów realizacji operacji jest instalacja 

fotowoltaiczna na – jak wskazano – domu Wnioskodawcy,  która ma służyć zarówno 

działalności gospodarczej, jak i prywatnej, wskazać należy, że jeżeli w ramach operacji 

Wnioskodawca nie ma możliwości zainstalowania fotowoltaiki na budynku, w którym 



wynajmuje pokoje gościnne (lub z przyczyn technologicznych czy ekonomicznych jest to 

wykluczone), to wówczas instalacja na budynku wykorzystywanym na cele prywatne musi 

mieć powiązanie z rozwijaną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy i musi być 

wykorzystywana na potrzeby tej działalności. Jeśli Wnioskodawca jest w stanie wykazać, w 

jakim zakresie instalacja na budynku przeznaczonym do użytku prywatnego spełnia ww. 

warunek, wówczas – zdaniem samorządu województwa istnieje możliwość uznania „części” 

takiego kosztu za kwalifikowany. W oparciu o przedstawione informacje nie jest możliwe 

stwierdzenie w jaki sposób należało by ustalić procentowy podział kosztów tej inwestycji w 

rozbiciu na część kwalifikowaną i niekwalifikowaną. Każdy przypadek rozpatrywany jest 

indywidualnie, na podstawie kompletnej dokumentacji zgromadzonej w sprawie, a 

planowane do poniesienia koszty muszą być racjonalne i niezbędne do osiągnięcia celu 

operacji.  

 


