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Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(Dz. U. Nr 64, poz. 427, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb przyznawania, wyp∏aty oraz zwracania pomocy
finansowej w ramach dzia∏ania „Program rolnoÊrodo-
wiskowy”, zwanej dalej „p∏atnoÊcià rolnoÊrodowisko-
wà”, obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007—2013, zwanym dalej „Progra-
mem”, w tym:

1) tryb sk∏adania wniosków o przyznanie p∏atnoÊci
rolnoÊrodowiskowej;

2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpo-
wiadaç wnioski o przyznanie p∏atnoÊci rolnoÊro-
dowiskowej;

3) przypadki, w których nast´pca prawny wniosko-
dawcy albo przejmujàcy posiadanie gospodar-
stwa rolnego w rozumieniu przepisów o krajo-
wym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie p∏atnoÊci, zwanego dalej „gospodar-
stwem rolnym”, lub jego cz´Êci, lub wszystkich
zwierzàt ras lokalnych obj´tych zobowiàzaniem
rolnoÊrodowiskowym, zwanych dalej „stadem
zwierzàt ras lokalnych”, mo˝e, na swój wniosek,
wstàpiç do toczàcego si´ post´powania na miej-
sce wnioskodawcy, oraz warunki i tryb wstàpienia
do tego post´powania;

4) przypadki, w których nast´pcy prawnemu benefi-
cjenta albo przejmujàcemu posiadanie gospodar-
stwa rolnego lub jego cz´Êci, lub stada zwierzàt
ras lokalnych mo˝e byç przyznana p∏atnoÊç rolno-
Êrodowiskowa, oraz warunki i tryb przyznania tej
p∏atnoÊci;

5) sposób dokonywania oceny wagi stwierdzonej
niezgodnoÊci, o której mowa w art. 48 ust. 1 lit. c
rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia
21 kwietnia 2004 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe
zasady wdra˝ania zasady wspó∏zale˝noÊci, modu-
lacji oraz zintegrowanego systemu administracji
i kontroli przewidzianych w rozporzàdzeniu Rady

(WE) nr 1782/2003 ustanawiajàcym wspólne zasa-
dy dla systemów pomocy bezpoÊredniej w zakre-
sie wspólnej polityki rolnej oraz okreÊlonych sys-
temów wsparcia dla rolników, oraz wdra˝ania za-
sady wspó∏zale˝noÊci przewidzianej w rozporzà-
dzeniu (WE) nr 479/2008 (Dz. Urz. UE L 141
z 30.04.2004, str. 18, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243),
zwanego dalej „rozporzàdzeniem nr 796/2004”,
w przypadku niezgodnoÊci w zakresie minimal-
nych wymogów dotyczàcych stosowania nawo-
zów i Êrodków ochrony roÊlin;

6) wyra˝onà w procentach wielkoÊç zmniejszenia
p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej w zale˝noÊci od
dokonanej oceny wagi stwierdzonej niezgodnoÊci,
a tak˝e przypadki uznawane za drobnà niezgod-
noÊç, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporzàdze-
nia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r.
ustanawiajàcego wspólne zasady dla systemów
wsparcia bezpoÊredniego dla rolników w ramach
wspólnej polityki rolnej i ustanawiajàcego
okreÊlone systemy wsparcia dla rolników, zmie-
niajàcego rozporzàdzenia (WE) nr 1290/2005,
(WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylajà-
cego rozporzàdzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz.
UE L 30 z 31.01.2009, str. 16)3), zwanego dalej
„rozporzàdzeniem nr 73/2009”;

7) szczegó∏owe warunki i tryb podejmowania dzia-
∏aƒ, o których mowa w art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 2
rozporzàdzenia nr 73/2009, w przypadku niestoso-
wania zmniejszeƒ lub wykluczeƒ okreÊlonych
w tych przepisach;

8) kategorie si∏y wy˝szej i wyjàtkowe okolicznoÊci,
inne ni˝ wymienione w przepisach rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady sto-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach dzia∏ania „Program rolnoÊrodowiskowy” obj´tego Programem 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.

———————
3) Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia

2009 r. ustanawiajàce wspólne zasady dla systemów
wsparcia bezpoÊredniego dla rolników w ramach wspól-
nej polityki rolnej i ustanawiajàce okreÊlone systemy
wsparcia dla rolników, zmieniajàce rozporzàdzenia (WE)
nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz
uchylajàce rozporzàdzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz.
UE L 30 z 31.01.2009, str. 16) zastàpi∏o, z dniem 1 lutego
2009 r., rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia
29 wrzeÊnia 2003 r. ustanawiajàce wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpoÊredniego w ramach wspólnej
polityki rolnej i ustanawiajàce okreÊlone systemy wspar-
cia dla rolników oraz zmieniajàce rozporzàdzenia (EWG)
nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE)
nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE)
nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE)
nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z póên.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40,
str. 269, z póên. zm.).
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sowania rozporzàdzenia 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 póên. zm.), zwanego dalej
„rozporzàdzeniem nr 1974/2006”, w przypadku
wystàpienia których nie jest wymagany zwrot po-
mocy.

§ 2. 1. P∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowà przyznaje si´
rolnikowi w rozumieniu art. 2 lit. a rozporzàdzenia
nr 73/2009, zwanemu dalej „rolnikiem”, je˝eli:

1) zosta∏ mu nadany numer identyfikacyjny w trybie
przepisów o krajowym systemie ewidencji produ-
centów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewi-
dencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci, zwany
dalej „numerem identyfikacyjnym”;

2) ∏àczna powierzchnia posiadanych przez niego
dzia∏ek rolnych w rozumieniu przepisów o krajo-
wym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie p∏atnoÊci, na których jest prowadzo-
na dzia∏alnoÊç rolnicza w rozumieniu art. 2 lit. c
rozporzàdzenia nr 73/2009, zwanych dalej „dzia∏-
kami rolnymi”, wynosi co najmniej 1 ha;

3) realizuje 5-letnie zobowiàzanie rolnoÊrodowisko-
we, o którym mowa w art. 39 rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzeÊnia 2005 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277
z 21.10.2005, str. 1, z póên. zm.), zwane dalej „zo-
bowiàzaniem rolnoÊrodowiskowym”, obejmujàce
wymogi wykraczajàce ponad podstawowe wyma-
gania, w ramach okreÊlonych pakietów i ich wa-
riantów, zgodnie z zarejestrowanym w systemie
teleinformatycznym, administrowanym przez
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibà w Brwi-
nowie, planem dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej,
na gruntach, na których rolnik zadeklarowa∏ reali-
zacj´ tego zobowiàzania we wniosku o przyznanie
pierwszej p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej;

4) spe∏nia warunki przyznania p∏atnoÊci rolnoÊrodo-
wiskowej w ramach okreÊlonych pakietów lub ich
wariantów okreÊlone w rozporzàdzeniu.

2. Plan dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej sporzà-
dza si´ przy udziale podmiotu prowadzàcego dzia∏al-
noÊç w zakresie doradzania odnoÊnie do sporzàdzania
dokumentacji niezb´dnej do uzyskania p∏atnoÊci rol-
noÊrodowiskowej, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em
Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „ustawà”,
na formularzu udost´pnionym przez Agencj´ Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanà dalej
„Agencjà”.

3. ZawartoÊç planu dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowisko-
wej jest okreÊlona w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. Podstawowymi wymaganiami, o których mo-
wa w § 2 ust. 1 pkt 3, sà:

1) wymogi i normy okreÊlone w przepisach o p∏atno-
Êciach w ramach systemów wsparcia bezpoÊred-
niego;

2) minimalne wymogi dotyczàce stosowania nawo-
zów i Êrodków ochrony roÊlin, o których mowa
w art. 39 ust. 3 akapit pierwszy rozporzàdzenia wy-
mienionego w § 2 ust. 1 pkt 3, zwanego dalej „roz-
porzàdzeniem nr 1698/2005”, wymienione w za-
∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia;

3) inne odpowiednie wymogi obowiàzkowe, o któ-
rych mowa w art. 39 ust. 3 akapit pierwszy rozpo-
rzàdzenia nr 1698/2005, wymienione w za∏àczniku
nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Zobowiàzanie rolnoÊrodowiskowe jest re-
alizowane w ramach co najmniej jednego z nast´pu-
jàcych pakietów:

1) Pakiet 1. Rolnictwo zrównowa˝one;

2) Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne;

3) Pakiet 3. Ekstensywne trwa∏e u˝ytki zielone;

4) Pakiet 4. Ochrona zagro˝onych gatunków ptaków
i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura
2000;

5) Pakiet 5. Ochrona zagro˝onych gatunków ptaków
i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura
2000;

6) Pakiet 6. Zachowanie zagro˝onych zasobów gene-
tycznych roÊlin w rolnictwie; 

7) Pakiet 7. Zachowanie zagro˝onych zasobów gene-
tycznych zwierzàt w rolnictwie;

8) Pakiet 8. Ochrona gleb i wód.

2. Rolnik realizujàcy zobowiàzanie rolnoÊrodowi-
skowe:

1) zachowuje wyst´pujàce w gospodarstwie rolnym
i okreÊlone w planie dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowi-
skowej trwa∏e u˝ytki zielone w rozumieniu art. 2
pkt 2 rozporzàdzenia nr 796/2004, zwane dalej
„trwa∏ymi u˝ytkami zielonymi”, oraz elementy
krajobrazu rolniczego nieu˝ytkowane rolniczo,
tworzàce ostoje dzikiej przyrody;

2) prowadzi na formularzu udost´pnionym przez
Agencj´ rejestr dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej
zawierajàcy wykaz wypasów zwierzàt oraz dzia∏aƒ
agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów
i wykonania zabiegów przy u˝yciu Êrodków ochro-
ny roÊlin, przy czym rejestr ten w zakresie zastoso-
wania nawozów prowadzi si´ dla ca∏ego gospo-
darstwa rolnego;

3) przestrzega innych wymogów okreÊlonych dla da-
nego pakietu lub wariantu.

3. Wymogi dla poszczególnych pakietów i ich wa-
riantów sà okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do rozporzà-
dzenia.

§ 5. 1. Zobowiàzanie rolnoÊrodowiskowe nie pod-
lega zmianie w trakcie jego realizacji, chyba ˝e zmia-
na ta polega na:

1) jednorazowym zwi´kszeniu w drugim albo trze-
cim roku realizacji tego zobowiàzania powierzchni
u˝ytków rolnych, na których to zobowiàzanie jest
realizowane, w zakresie pakietu wymienionego
w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5;
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2) jednorazowym dodaniu w drugim albo trzecim ro-
ku realizacji tego zobowiàzania poszczególnych
wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1
pkt 4, 5 lub 7;

3) zmniejszeniu albo zwi´kszeniu powierzchni u˝yt-
ków rolnych, na których to zobowiàzanie jest reali-
zowane, na gruntach b´dàcych w posiadaniu rol-
nika w dniu rozpocz´cia realizacji zobowiàzania
rolnoÊrodowiskowego, ze wzgl´du na:

a) zmian´ miejsca uprawy roÊlin w ramach:

— wariantu pierwszego, drugiego lub trzeciego
pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6,

— pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2,

b) przemienne stosowanie wsiewek poplonowych
lub mi´dzyplonów na ró˝nych dzia∏kach rol-
nych w ramach pakietu wymienionego w § 4
ust. 1 pkt 8;

4) zwi´kszeniu liczby zwierzàt danej rasy obj´tych
tym zobowiàzaniem w ramach pakietu wymienio-
nego w § 4 ust. 1 pkt 7;

5) zmianie wariantów pakietu wymienionego w § 4
ust. 1 pkt 2 lub 8 na gruntach b´dàcych w posia-
daniu rolnika w dniu rozpocz´cia realizacji zobo-
wiàzania rolnoÊrodowiskowego.

2. W przypadku zmiany zobowiàzania rolnoÊrodo-
wiskowego zmian´ wprowadza si´ w planie dzia∏alno-
Êci rolnoÊrodowiskowej. Do zmiany planu dzia∏alnoÊci
rolnoÊrodowiskowej przepis § 2 ust. 2 stosuje si´ od-
powiednio.

3. Zmian´ zobowiàzania rolnoÊrodowiskowego
zg∏asza si´ kierownikowi biura powiatowego Agencji
we wniosku o przyznanie p∏atnoÊci rolnoÊrodowisko-
wej na rok, w którym rolnik realizuje zmienione zobo-
wiàzanie rolnoÊrodowiskowe.

§ 6. P∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa jest przyznawa-
na w ramach dowolnej liczby pakietów, z tym ˝e:

1) pakiet wymieniony w § 4 ust. 1 pkt 2 nie mo˝e byç
realizowany równoczeÊnie z pakietem wymienio-
nym w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 8;

2) pakiety wymienione w § 4 ust. 1 pkt 3—5 nie mo-
gà byç realizowane równoczeÊnie na tych samych
u˝ytkach rolnych.

§ 7. P∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa w ramach pakie-
tu wymienionego w § 4 ust. 1:

1) pkt 1 — jest przyznawana, je˝eli pakiet ten jest re-
alizowany na obszarze ca∏ego gospodarstwa rol-
nego;

2) pkt 2 — jest przyznawana, je˝eli rolnik prowadzi
produkcj´ rolnà zgodnie z przepisami o rolnictwie
ekologicznym, przepisami rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w spra-
wie produkcji ekologicznej i znakowania produk-
tów ekologicznych i uchylajàcego rozporzàdzenie
(EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007,
str. 1, z póên. zm.) oraz przepisami wydanymi
w trybie przepisów tego rozporzàdzenia, w szcze-
gólnoÊci w zakresie uprawy roÊlin;

3) pkt 4 i 5 — jest przyznawana, je˝eli rolnik posiada
dokumentacj´ przyrodniczà stanowiàcà szczegó-
∏owà charakterystyk´ danego siedliska przyrodni-
czego lub siedliska l´gowego ptaków, sporzàdzo-
nà na formularzu udost´pnionym przez Agencj´
przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2, w ro-
ku poprzedzajàcym rok rozpocz´cia realizacji
zobowiàzania rolnoÊrodowiskowego w ramach
okreÊlonych wariantów tych pakietów;

4) pkt 6:

a) w ramach wariantu trzeciego — jest przyznawa-
na, je˝eli rolnik rozmna˝a nasiona roÊlin na
podstawie nieodp∏atnej umowy z jednostkà ba-
dawczo-rozwojowà, koordynujàcà lub realizujà-
cà zadania w zakresie ochrony zasobów gene-
tycznych, okreÊlajàcej powierzchni´, na której
sà uprawiane roÊliny przeznaczone na rozmna-
˝anie nasion, oraz powierzchni´ gruntów or-
nych stanowiàcych stref´ ochronnà tych roÊlin
(otuliny), przy czym powierzchnia otuliny nie
mo˝e byç wi´ksza od powierzchni, na której sà
uprawiane roÊliny przeznaczone na rozmna˝a-
nie nasion,

b) w ramach wariantu czwartego — jest przyzna-
wana, je˝eli rolnik posiada sad, w którym znaj-
duje si´ co najmniej 12 drzew, majàcych nie
mniej ni˝ 15 lat, co najmniej z 4 gatunków lub
odmian, przy czym korony tych drzew znajdujà
si´ na wysokoÊci co najmniej 120 cm, a obwód
ich pni na wysokoÊci oko∏o 1 m jest nie mniej-
szy ni˝ 47 cm;

5) pkt 7 — jest przyznawana, je˝eli rolnik utrzymuje
wpisane do ksi´gi hodowlanej krowy, klacze,
lochy lub matki owiec ras wymienionych w za∏àcz-
niku nr 4 do rozporzàdzenia, obj´te programem
ochrony zasobów genetycznych. 

§ 8. P∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa jest przyznawa-
na do:

1) dzia∏ek rolnych — w przypadku pakietów wymie-
nionych w § 4 ust. 1 pkt 1—6 i 8;

2) krów, klaczy, loch lub matek owiec ras wymienio-
nych w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia —
w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1
pkt 7.

§ 9. 1. W przypadku pakietu wymienionego w § 4
ust. 1 pkt 1 p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa jest przyzna-
wana do dzia∏ek rolnych u˝ytkowanych jako grunty
orne, na których wyst´pujà truskawki, poziomki lub
inne uprawy wskazane w za∏àczniku nr 4 do rozporzà-
dzenia w ramach wariantu pierwszego, drugiego, pià-
tego, szóstego, siódmego i ósmego pakietu wymie-
nionego w § 4 ust. 1 pkt 2.

2. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1
pkt 2 p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa jest przyznawana
do dzia∏ek rolnych u˝ytkowanych jako:

1) grunty orne, na których wyst´pujà uprawy wymie-
nione w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia —
w przypadku wariantu pierwszego, drugiego, pià-
tego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiàtego,
dziesiàtego, jedenastego i dwunastego;
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2) trwa∏e u˝ytki zielone — w przypadku wariantu
trzeciego i czwartego;

3) sady, w których sà uprawiane drzewa lub krzewy
z gatunków wymienionych w za∏àczniku nr 4 do
rozporzàdzenia, je˝eli:

a) wszystkie uprawiane drzewa spe∏niajà wyma-
gania dotyczàce wysokoÊci i gruboÊci elitarne-
go i kwalifikowanego materia∏u szkó∏karskiego,
okreÊlone dla drzewek owocowych w przepi-
sach w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ doty-
czàcych wytwarzania oraz jakoÊci materia∏u
siewnego,

b) wszystkie uprawiane krzewy sà ukorzenione
i spe∏niajà wymagania dotyczàce Êrednicy eli-
tarnego i kwalifikowanego materia∏u szkó∏kar-
skiego, okreÊlone dla krzewów jagodowych
w przepisach w sprawie szczegó∏owych wyma-
gaƒ dotyczàcych wytwarzania oraz jakoÊci ma-
teria∏u siewnego

— w przypadku wariantu dziewiàtego, dziesiàte-
go, jedenastego i dwunastego.

3. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1
pkt 3 p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa jest przyznawana
do dzia∏ek rolnych u˝ytkowanych jako trwa∏e u˝ytki
zielone.

4. W przypadku pakietów wymienionych w § 4
ust. 1 pkt 4 i 5 p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa jest przy-
znawana do dzia∏ek rolnych:

1) u˝ytkowanych jako trwa∏e u˝ytki zielone, na któ-
rych wyst´pujà:

a) siedliska l´gowe ptaków z gatunków wymienio-
nych w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia —
w przypadku wariantu pierwszego tych pakie-
tów,

b) zbiorowiska roÊlinne wykazujàce cechy jedno-
stek fitosocjologicznych i siedlisk przyrodni-
czych wymienione w za∏àczniku nr 4 do rozpo-
rzàdzenia — w przypadku wariantu drugiego,
trzeciego, czwartego, piàtego, szóstego, siód-
mego, ósmego i dziewiàtego tych pakietów;

2) na których wyst´pujà typy siedlisk przyrodniczych
wymienione w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia
— w przypadku wariantu dziesiàtego tych pakie-
tów;

3) po∏o˝onych:

a) poza obszarem Natura 2000 w rozumieniu prze-
pisów o ochronie przyrody — w przypadku pa-
kietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4,

b) na obszarze Natura 2000 — w przypadku pakie-
tu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5.

5. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1
pkt 6 p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa jest przyznawana
do dzia∏ek rolnych u˝ytkowanych jako:

1) grunty orne, na których sà uprawiane roÊliny od-
mian miejscowych wpisanych do rejestru odmian
prowadzonego na podstawie przepisów o nasien-
nictwie, zwanego dalej „krajowym rejestrem”, lub

roÊliny gatunków wymienionych w za∏àczniku nr 4
do rozporzàdzenia — w przypadku wariantu
pierwszego i drugiego;

2) grunty orne, na których sà uprawiane roÊliny prze-
znaczone na rozmna˝anie nasion na podstawie
nieodp∏atnej umowy z jednostkà badawczo-roz-
wojowà, koordynujàcà lub realizujàcà zadania
w zakresie ochrony zasobów genetycznych, oraz
grunty orne wchodzàce w sk∏ad otuliny — w przy-
padku wariantu trzeciego;

3) sady, w których sà uprawiane drzewa odmian wy-
mienionych w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia
lub odmian tradycyjnie uprawianych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. —
w przypadku wariantu czwartego.

6. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1
pkt 8 p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa jest przyznawana
do dzia∏ek rolnych u˝ytkowanych jako grunty orne, na
których po plonie g∏ównym sà uprawiane roÊliny:

1) jako wsiewka poplonowa — w przypadku warian-
tu pierwszego;

2) ozime jako mi´dzyplon ozimy — w przypadku wa-
riantu drugiego;

3) jare jako mi´dzyplon Êcierniskowy — w przypadku
wariantu trzeciego.

§ 10. P∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa jest przyznawa-
na do dzia∏ek rolnych, których ∏àczna powierzchnia
wynosi:

1) nie wi´cej ni˝:

a) 5 ha — w przypadku wariantu dziesiàtego
pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4,

b) 5 ha — w przypadku wariantu dziesiàtego
pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5,

c) 0,3 ha — w przypadku wariantu trzeciego pakie-
tu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6,

d) 0,4 ha — w przypadku wariantu czwartego
pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6;

2) nie mniej ni˝:

a) 0,3 ha — w przypadku wariantu pierwszego
pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, w od-
niesieniu do upraw rolniczych,

b) 0,15 ha — w przypadku wariantu pierwszego
pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, w od-
niesieniu do upraw warzywnych,

c) wielkoÊç powierzchni plantacji nasiennych
roÊlin rolniczych okreÊlona dla wytwarzania
materia∏u siewnego kategorii kwalifikowany
w przepisach o nasiennictwie — w przypadku
wariantu drugiego pakietu wymienionego w § 4
ust. 1 pkt 6.

§ 11. 1. P∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa jest przyzna-
wana do krów, klaczy, loch lub matek owiec, je˝eli ich
stan Êrednioroczny w stadzie wynosi co najmniej:

1) 4 krowy;
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2) 2 klacze;

3) 5 matek owiec rasy olkuskiej albo 10 matek owiec
pozosta∏ych ras;

4) 10 loch rasy pu∏awskiej;

5) 8 loch rasy z∏otnickiej bia∏ej, a w przypadku stada
obj´tego programem ochrony zasobów genetycz-
nych przed dniem 1 stycznia 2006 r. — 6 loch;

6) 8 loch rasy z∏otnickiej pstrej, a w przypadku stada
obj´tego programem ochrony zasobów genetycz-
nych przed dniem 1 stycznia 2006 r. — 3 lochy.

2. P∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa przys∏uguje nie
wi´cej ni˝ do 70 loch stada podstawowego rasy
pu∏awskiej lub do 100 loch rasy z∏otnickiej bia∏ej, lub
do 100 loch rasy z∏otnickiej pstrej, utrzymywanych
w jednym stadzie.

§ 12. P∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa nie przys∏uguje
do dzia∏ek rolnych za realizacj´ zobowiàzania rolno-
Êrodowiskowego w ramach okreÊlonych pakietów lub
ich wariantów, je˝eli wymogi tych pakietów lub wa-
riantów sà obj´te programami dzia∏aƒ majàcymi na
celu ograniczenie odp∏ywu azotu ze êróde∏ rolniczych
na obszarach szczególnie nara˝onych na zanieczysz-
czenia zwiàzkami azotu, zgodnie z przepisami Prawa
wodnego.

§ 13. 1. WysokoÊç p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej
w danym roku ustala si´ jako iloczyn stawek p∏atnoÊci
na:

1) hektar u˝ytku rolnego i powierzchni dzia∏ek rol-
nych lub

2) sztuk´ zwierz´cia i Êredniorocznego stanu krów,
klaczy, loch i matek owiec.

2. WysokoÊç stawek p∏atnoÊci, o których mowa
w ust. 1, dla poszczególnych pakietów i ich wariantów
jest okreÊlona w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia.

3. W przypadku realizacji wi´cej ni˝ jednego pakie-
tu na tych samych u˝ytkach rolnych, wysokoÊç p∏at-
noÊci rolnoÊrodowiskowej ustala si´ jako sum´ kwot
przys∏ugujàcych za realizacj´ tych pakietów.

§ 14. 1. W przypadku pakietów wymienionych w § 4
ust. 1 pkt 1, 2 i 8 p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa jest przy-
znawana w wysokoÊci:

1) 100 % stawki p∏atnoÊci — za powierzchni´ od
0,1 ha do 100 ha;

2) 50 % stawki p∏atnoÊci — za powierzchni´ powy˝ej
100 ha do 200 ha;

3) 10 % stawki p∏atnoÊci — za powierzchni´ powy˝ej
200 ha.

2. W przypadku wariantu pierwszego pakietu wy-
mienionego w § 4 ust. 1 pkt 3 p∏atnoÊç rolnoÊrodowi-
skowa jest przyznawana w wysokoÊci:

1) 100 % stawki p∏atnoÊci — za powierzchni´ od
0,1 ha do 10 ha;

2) 75 % stawki p∏atnoÊci — za powierzchni´ powy˝ej
10 ha do 50 ha;

3) 50 % stawki p∏atnoÊci — za powierzchni´ powy˝ej
50 ha do 100 ha;

4) 10 % stawki p∏atnoÊci — za powierzchni´ powy˝ej
100 ha.

3. Przy obliczaniu wysokoÊci p∏atnoÊci rolnoÊrodo-
wiskowej uwzgl´dnia si´ dzia∏ki rolne, dla których
obowiàzujà stawki p∏atnoÊci, w kolejnoÊci od najwy˝-
szej do najni˝szej przys∏ugujàcej stawki p∏atnoÊci.

§ 15. 1. Ârednioroczny stan krów, klaczy, loch i ma-
tek owiec ustala si´ co 12 miesi´cy, poczàwszy od
dnia 1 marca, dla ka˝dej rasy oddzielnie, jako iloraz
sumy liczby krów, klaczy, loch i matek owiec w ka˝-
dym miesiàcu, obliczanej przez okres 11 miesi´cy,
i liczby tych miesi´cy. Liczb´ krów w ka˝dym miesià-
cu ustala si´ na dzieƒ przeprowadzonego próbnego
udoju, a liczb´ klaczy, loch i matek owiec ustala si´ na
pierwszy dzieƒ ka˝dego miesiàca.

2. W przypadku gdy Êrednioroczny stan krów, kla-
czy, loch lub matek owiec jest ni˝szy ni˝ zadeklarowa-
ny w danym roku we wniosku o przyznanie p∏atnoÊci
rolnoÊrodowiskowej, ró˝nic´ mi´dzy wysokoÊcià p∏at-
noÊci rolnoÊrodowiskowej wynikajàcà ze stanu zade-
klarowanego a wysokoÊcià p∏atnoÊci rolnoÊrodowi-
skowej wynikajàcà ze stanu ustalonego zgodnie
z ust. 1 potràca si´ przy obliczaniu p∏atnoÊci rolnoÊro-
dowiskowej w kolejnym roku.

3. Je˝eli ró˝nica, o której mowa w ust. 2, dotyczy
piàtego roku realizacji pakietu wymienionego w § 4
ust. 1 pkt 7, rolnik zwraca cz´Êç p∏atnoÊci rolnoÊrodo-
wiskowej w wysokoÊci odpowiadajàcej tej ró˝nicy,
w terminie czterech miesi´cy od dnia wyp∏aty ostat-
niej p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej.

§ 16. 1. W przypadku realizacji pakietu wymienio-
nego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5, pierwsza p∏atnoÊç rolno-
Êrodowiskowa jest przyznawana w wysokoÊci zwi´k-
szonej o kwot´ przeznaczonà na refundacj´ kosztów
transakcyjnych w rozumieniu art. 27 ust. 10 akapit
drugi rozporzàdzenia nr 1974/2006, dotyczàcych spo-
rzàdzenia dokumentacji przyrodniczej, której wyso-
koÊç nie mo˝e przekraczaç maksymalnej kwoty okreÊ-
lonej w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do kosz-
tów transakcyjnych poniesionych w zwiàzku ze zwi´k-
szeniem powierzchni u˝ytków rolnych, na których jest
realizowane zobowiàzanie rolnoÊrodowiskowe.

§ 17. 1. Wniosek o przyznanie p∏atnoÊci rolnoÊro-
dowiskowej, poza elementami podania okreÊlonymi
w przepisach Kodeksu post´powania administracyj-
nego, zawiera:

1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy;

2) wskazanie pakietów lub wariantów, które b´dà re-
alizowane w poszczególnych latach;

3) charakterystyk´ gospodarstwa rolnego;
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4) oÊwiadczenie o:

a) powierzchni dzia∏ek ewidencyjnych,

b) powierzchni i sposobie wykorzystywania dzia-
∏ek rolnych,

c) liczbie zwierzàt ras lokalnych;

5) oÊwiadczenia i zobowiàzania wnioskodawcy zwià-
zane z realizacjà zobowiàzania rolnoÊrodowisko-
wego, w tym zobowiàzanie do przechowywania
planu dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej oraz in-
nych dokumentów dotyczàcych spe∏niania warun-
ków przyznania p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej lub
zwiàzanych z tà p∏atnoÊcià, przez okres realizacji
zobowiàzania rolnoÊrodowiskowego oraz przez
okres pi´ciu lat od dnia zakoƒczenia realizacji tego
zobowiàzania;

6) informacj´ o za∏àcznikach do∏àczanych do wnios-
ku.

2. Wniosek o przyznanie pierwszej p∏atnoÊci rolno-
Êrodowiskowej i kolejnych p∏atnoÊci rolnoÊrodowi-
skowych sk∏ada si´ do kierownika biura powiatowego
Agencji, w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamiesz-
kania albo siedzib´ rolnika, w terminie okreÊlonym do
sk∏adania wniosków o przyznanie p∏atnoÊci bezpo-
Êredniej w rozumieniu przepisów o p∏atnoÊciach w ra-
mach systemów wsparcia bezpoÊredniego.

3. Wniosek mo˝e byç wycofany w ca∏oÊci lub
w cz´Êci zgodnie z art. 2 rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiajàcego
szczegó∏owe zasady stosowania rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur
kontroli, jak równie˝ wzajemnej zgodnoÊci w odnie-
sieniu do Êrodków wsparcia rozwoju obszarów wiej-
skich (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 74, z póên.
zm.), zwanego dalej „rozporzàdzeniem nr 1975/2006”.
We wniosku tym mogà byç tak˝e dokonywane zmiany
zgodnie z art. 7 i art. 8 ust. 3 tego rozporzàdzenia.

§ 18. W przypadku z∏o˝enia wniosku o przyznanie
p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej po up∏ywie terminu,
p∏atnoÊç ta podlega zmniejszeniu zgodnie z art. 7 roz-
porzàdzenia nr 1975/2006.

§ 19. 1. Do wniosku o przyznanie pierwszej p∏atno-
Êci rolnoÊrodowiskowej lub kolejnych p∏atnoÊci rolno-
Êrodowiskowych — w przypadku dodania nowych pa-
kietów w trakcie realizacji zobowiàzania rolnoÊrodo-
wiskowego lub zwi´kszenia powierzchni u˝ytków rol-
nych, na których jest realizowane zobowiàzanie rolno-
Êrodowiskowe — do∏àcza si´:

1) kopi´ zg∏oszenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie eko-
logicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898 oraz z 2007 r.
Nr 80, poz. 541 i Nr 147, poz. 1033), do upowa˝nio-
nej jednostki certyfikujàcej lub kopi´ zg∏oszenia,
o którym mowa w art. 28 ust. 1 lit. a rozporzàdze-
nia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znako-
wania produktów ekologicznych i uchylajàcego
rozporzàdzenie (EWG) nr 2092/91 — w przypadku
realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;

2) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego organu w zakresie
ochrony przyrody o zgodnoÊci planu dzia∏alnoÊci
rolnoÊrodowiskowej z planem ochrony dotyczà-
cym rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego,
parku narodowego lub o zgodnoÊci planu dzia∏al-
noÊci rolnoÊrodowiskowej z planem zadaƒ
ochronnych albo planem ochrony dotyczàcymi
obszaru Natura 2000, utworzonych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z póên. zm.4)),
a w przypadku braku planu ochrony lub planu za-
daƒ ochronnych oraz w przypadku obszaru, o któ-
rym mowa w art. 33 ust. 2 tej ustawy — opini´
w∏aÊciwego organu w zakresie ochrony przyrody
o zgodnoÊci planu dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowisko-
wej z celami ochrony danego obszaru chronione-
go — w przypadku realizacji na tych obszarach pa-
kietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3, 4 lub 5;

3) opini´ regionalnego dyrektora ochrony Êrodowi-
ska o zgodnej ze stanem faktycznym kwalifikacji
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk l´gowych
ptaków opisanych w dokumentacji przyrodniczej,
o której mowa w § 7 pkt 3 — w przypadku realiza-
cji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5;

4) dokument potwierdzajàcy zakup kwalifikowanego
materia∏u siewnego odmian miejscowych wpisa-
nych do krajowego rejestru — w przypadku reali-
zacji wariantu pierwszego pakietu wymienionego
w § 4 ust. 1 pkt 6;

5) kopi´ umowy na rozmna˝anie nasion zawartà
z jednostkà badawczo-rozwojowà, koordynujàcà
lub realizujàcà zadania w zakresie ochrony zaso-
bów genetycznych — w przypadku realizacji wa-
riantu trzeciego pakietu wymienionego w § 4
ust. 1 pkt 6;

6) zaÊwiadczenie, ˝e stado zwierzàt ras lokalnych jest
obj´te programem ochrony zasobów genetycz-
nych, wydane przez podmiot upowa˝niony do re-
alizacji lub koordynacji dzia∏aƒ w zakresie ochrony
zasobów genetycznych — w przypadku realizacji
pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7.

2. Do wniosku o przyznanie kolejnych p∏atnoÊci
rolnoÊrodowiskowych do∏àcza si´:

1) Êwiadectwo oceny polowej i laboratoryjnej mate-
ria∏u siewnego odmian miejscowych wpisanych do
krajowego rejestru, a w przypadku roÊlin z gatun-
ków wymienionych w za∏àczniku nr 4 do rozporzà-
dzenia — informacj´ o wynikach badania, wydane
na podstawie przepisów o nasiennictwie lub
oÊwiadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej roÊ-
liny dwuletniej — w drugim roku uprawy tej roÊ-
liny, z informacjà, ˝e plantacja ta zosta∏a za∏o˝ona
w roku poprzednim — w przypadku realizacji wa-
riantu drugiego pakietu wymienionego w § 4
ust. 1 pkt 6;

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r.
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286,
z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201,
poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
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2) potwierdzenie prowadzenia produkcji nasiennej,
wystawione przez jednostk´ badawczo-rozwojo-
wà, koordynujàcà lub realizujàcà zadania w zakre-
sie ochrony zasobów genetycznych — w przypad-
ku realizacji wariantu trzeciego pakietu wymienio-
nego w § 4 ust. 1 pkt 6;

3) zaÊwiadczenie o Êredniorocznym stanie zwierzàt,
do których przys∏uguje p∏atnoÊç rolnoÊrodowisko-
wa, wydane przez podmiot prowadzàcy ksi´g´ ho-
dowlanà albo podmiot prowadzàcy ocen´ warto-
Êci u˝ytkowej zwierzàt — w przypadku realizacji
pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7.

3. W przypadku realizacji wariantu pierwszego pa-
kietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, do wniosku
o przyznanie p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej za czwar-
ty rok realizacji zobowiàzania rolnoÊrodowiskowego
do∏àcza si´ dokument potwierdzajàcy zakup kwalifiko-
wanego materia∏u siewnego odmian miejscowych
wpisanych do krajowego rejestru.

4. W przypadku ostatniego roku realizacji zobo-
wiàzania rolnoÊrodowiskowego w ramach pakietu
wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 zaÊwiadczenie, o któ-
rym mowa w ust. 2 pkt 3, sk∏ada si´ w terminie do
dnia 30 kwietnia roku, w którym koƒczy si´ realizacja
tego zobowiàzania.

§ 20. 1. Agencja udost´pnia rolnikowi, który z∏o˝y∏
wniosek o przyznanie pierwszej p∏atnoÊci rolnoÊrodo-
wiskowej, map´ gospodarstwa rolnego tego rolnika
b´dàcà fotograficznym obrazem powierzchni ziemi,
uzyskanym ze zdj´ç lotniczych lub satelitarnych,
z oznaczeniem co najmniej granic i numerów dzia∏ek
ewidencyjnych, na których jest realizowane zobowià-
zanie rolnoÊrodowiskowe, oraz granic po∏o˝onych na
obszarze tego gospodarstwa:

1) rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych,
parków narodowych i obszarów Natura 2000,
utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz obszarów,
o których mowa w art. 33 ust. 2 tej ustawy,

2) obszarów szczególnie nara˝onych na zanieczysz-
czenia zwiàzkami azotu, o których mowa w przepi-
sach Prawa wodnego

— nie póêniej ni˝ ostatniego dnia lutego roku nast´-
pujàcego po roku, w którym rolnik z∏o˝y∏ wniosek
o przyznanie pierwszej p∏atnoÊci rolnoÊrodowisko-
wej.

2. Rolnik zaznacza na mapie, o której mowa
w ust. 1, granice dzia∏ek rolnych, na których realizuje
poszczególne pakiety i warianty obj´te zobowiàza-
niem rolnoÊrodowiskowym, oraz wyst´pujàce w jego
gospodarstwie rolnym i okreÊlone w planie dzia∏alno-
Êci rolnoÊrodowiskowej trwa∏e u˝ytki zielone oraz ele-
menty krajobrazu rolniczego nieu˝ytkowane rolniczo,
o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, a nast´pnie do∏à-
cza t´ map´ do wniosku o przyznanie drugiej p∏atno-
Êci rolnoÊrodowiskowej.

3. W przypadku dodania nowych pakietów w trak-
cie realizacji zobowiàzania rolnoÊrodowiskowego lub
zwi´kszenia powierzchni u˝ytków rolnych, na których
jest realizowane zobowiàzanie rolnoÊrodowiskowe,
przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.

§ 21. 1. Rolnik realizuje zobowiàzanie rolnoÊrodo-
wiskowe od dnia 1 marca roku, w którym zosta∏ z∏o˝o-
ny wniosek o przyznanie pierwszej p∏atnoÊci rolnoÊro-
dowiskowej.

2. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje
decyzje w sprawie przyznania pierwszej i kolejnych
p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowych w terminie od dnia
1 paêdziernika roku, w którym zosta∏ z∏o˝ony wniosek
o przyznanie p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej, do dnia
1 marca roku nast´pujàcego po roku, w którym zosta∏
z∏o˝ony wniosek.

3. O ka˝dym przypadku nieza∏atwienia w terminie
sprawy dotyczàcej przyznania p∏atnoÊci rolnoÊrodo-
wiskowej kierownik biura powiatowego Agencji za-
wiadamia na piÊmie rolnika, podajàc przyczyny zw∏o-
ki i wskazujàc nowy termin za∏atwienia sprawy.

4. P∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowà wyp∏aca si´ w ter-
minie do dnia 1 czerwca roku nast´pujàcego po roku,
w którym zosta∏ z∏o˝ony wniosek o przyznanie tej p∏at-
noÊci.

§ 22. 1. W razie Êmierci wnioskodawcy, rozwiàzania
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposia-
dajàcej osobowoÊci prawnej, przekszta∏cenia wnios-
kodawcy lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku
których zaistnieje nast´pstwo prawne, nast´pca
prawny wnioskodawcy mo˝e wstàpiç do toczàcego
si´ post´powania w sprawie przyznania p∏atnoÊci rol-
noÊrodowiskowej na miejsce wnioskodawcy, je˝eli
objà∏ w posiadanie u˝ytki rolne lub stado zwierzàt ras
lokalnych, obj´te zobowiàzaniem rolnoÊrodowisko-
wym wnioskodawcy.

2. Wniosek o wstàpienie do toczàcego si´ post´-
powania w sprawie przyznania p∏atnoÊci rolnoÊrodo-
wiskowej na miejsce wnioskodawcy sk∏ada si´ w ter-
minie 2 miesi´cy od dnia wystàpienia zdarzenia praw-
nego, w wyniku którego zaistnia∏o nast´pstwo praw-
ne.

3. Nast´pca prawny wnioskodawcy podaje we
wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer identy-
fikacyjny albo do∏àcza do tego wniosku kopi´ wnios-
ku o nadanie takiego numeru.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nast´pca
prawny wnioskodawcy do∏àcza:

1) dokument potwierdzajàcy zaistnienie nast´pstwa
prawnego;

2) zaÊwiadczenie wydane nast´pcy prawnemu, ˝e
stado zwierzàt ras lokalnych jest obj´te progra-
mem ochrony zasobów genetycznych, wydane
przez podmiot upowa˝niony do realizacji lub koor-
dynacji dzia∏aƒ w zakresie ochrony zasobów gene-
tycznych — w przypadku pakietu wymienionego
w § 4 ust. 1 pkt 7.

5. W przypadku nast´pstwa prawnego b´dàcego
wynikiem Êmierci wnioskodawcy, je˝eli nie zosta∏o za-
koƒczone post´powanie sàdowe o stwierdzenie naby-
cia spadku, spadkobierca wnioskodawcy do∏àcza do
wniosku, o którym mowa w ust. 2:

1) zaÊwiadczenie sàdu o zarejestrowaniu wniosku
o stwierdzenie nabycia spadku albo
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2) kopi´ wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

a) potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em przez
sàd albo

b) poÊwiadczonà za zgodnoÊç z orygina∏em przez
notariusza albo potwierdzonà za zgodnoÊç
z orygina∏em przez upowa˝nionego pracownika
Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego
wniosku w polskiej placówce pocztowej opera-
tora publicznego albo kopià tego potwierdzenia
poÊwiadczonà za zgodnoÊç z orygina∏em przez
notariusza albo potwierdzonà za zgodnoÊç
z orygina∏em przez upowa˝nionego pracownika
Agencji.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, spadko-
bierca wnioskodawcy sk∏ada prawomocne postano-
wienie sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku w termi-
nie 14 dni od dnia uprawomocnienia si´ tego posta-
nowienia.

7. Je˝eli z dokumentów, o których mowa w ust. 4
pkt 1 i ust. 5, wynika, ˝e jest wi´cej ni˝ jeden nast´p-
ca prawny wnioskodawcy, nast´pca prawny, wst´pu-
jàcy do post´powania w sprawie przyznania p∏atnoÊci
rolnoÊrodowiskowej, do∏àcza do wniosku, o którym
mowa w ust. 2, oÊwiadczenia pozosta∏ych nast´pców
prawnych, ˝e wyra˝ajà zgod´ na wstàpienie tego na-
st´pcy prawnego na miejsce wnioskodawcy i przyzna-
nie mu p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nast´pca
prawny wnioskodawcy sk∏ada do kierownika biura
powiatowego Agencji, do którego zosta∏ z∏o˝ony
wniosek o przyznanie p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej
przez wnioskodawc´.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, decyzj´
w sprawie przyznania p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej
spadkobiercy wnioskodawcy wydaje si´ z zastrze˝e-
niem dope∏nienia przez tego spadkobierc´ warunku
z∏o˝enia prawomocnego postanowienia sàdu o stwier-
dzeniu nabycia spadku w terminie 6 miesi´cy od dnia,
w którym decyzja ta sta∏a si´ ostateczna.

§ 23. 1. W razie przeniesienia, w wyniku umowy
sprzeda˝y, dzier˝awy lub innej umowy, posiadania
gospodarstwa rolnego lub cz´Êci tego gospodarstwa,
lub stada zwierzàt ras lokalnych wnioskodawcy, nowy
posiadacz tego gospodarstwa lub jego cz´Êci, lub sta-
da zwierzàt ras lokalnych mo˝e wstàpiç do toczàcego
si´ post´powania w sprawie przyznania p∏atnoÊci rol-
noÊrodowiskowej na miejsce wnioskodawcy, je˝eli
objà∏ w posiadanie u˝ytki rolne lub stado zwierzàt ras
lokalnych, obj´te zobowiàzaniem rolnoÊrodowisko-
wym wnioskodawcy.

2. Nowy posiadacz gospodarstwa rolnego lub
cz´Êci tego gospodarstwa, lub stada zwierzàt ras lo-
kalnych wnioskodawcy podaje we wniosku o wstà-
pienie do toczàcego si´ post´powania w sprawie
przyznania p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej na miejsce
wnioskodawcy swój numer identyfikacyjny albo do-
∏àcza do tego wniosku kopi´ wniosku o nadanie takie-
go numeru.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nowy
posiadacz gospodarstwa rolnego lub cz´Êci tego
gospodarstwa, lub stada zwierzàt ras lokalnych wnios-
kodawcy do∏àcza:

1) kopi´ umowy sprzeda˝y, dzier˝awy lub innej umo-
wy, w wyniku której zosta∏o na niego przeniesione
posiadanie gospodarstwa rolnego lub jego cz´Êci,
lub stada zwierzàt ras lokalnych;

2) zaÊwiadczenie wydane nowemu posiadaczowi, ˝e
stado zwierzàt ras lokalnych jest obj´te progra-
mem ochrony zasobów genetycznych, wydane
przez podmiot upowa˝niony do realizacji lub koor-
dynacji dzia∏aƒ w zakresie ochrony zasobów gene-
tycznych — w przypadku pakietu wymienionego
w § 4 ust. 1 pkt 7.

4. Je˝eli posiadanie gospodarstwa rolnego lub
cz´Êci tego gospodarstwa, lub stada zwierzàt ras lo-
kalnych wnioskodawcy zosta∏o przeniesione na rzecz
kilku podmiotów, nowy posiadacz gospodarstwa rol-
nego lub cz´Êci tego gospodarstwa, lub stada zwie-
rzàt ras lokalnych wnioskodawcy, wst´pujàcy do po-
st´powania w sprawie przyznania p∏atnoÊci rolnoÊro-
dowiskowej, do∏àcza do wniosku, o którym mowa
w ust. 2, oÊwiadczenia wspó∏posiadaczy, ˝e wyra˝ajà
zgod´ na wstàpienie nowego posiadacza na miejsce
wnioskodawcy i przyznanie mu p∏atnoÊci rolnoÊrodo-
wiskowej.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nowy posia-
dacz gospodarstwa rolnego lub cz´Êci tego gospodar-
stwa, lub stada zwierzàt ras lokalnych wnioskodawcy
sk∏ada do kierownika biura powiatowego Agencji, do
którego zosta∏ z∏o˝ony wniosek o przyznanie p∏atnoÊci
rolnoÊrodowiskowej przez wnioskodawc´.

§ 24. 1. W razie Êmierci beneficjenta, rozwiàzania
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposia-
dajàcej osobowoÊci prawnej, przekszta∏cenia benefi-
cjenta lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku któ-
rych zaistnieje nast´pstwo prawne, nast´pcy prawne-
mu beneficjenta mo˝e byç przyznana p∏atnoÊç rolno-
Êrodowiskowa, je˝eli objà∏ w posiadanie u˝ytki rolne
lub stado zwierzàt ras lokalnych, obj´te zobowiàza-
niem rolnoÊrodowiskowym beneficjenta, i sà spe∏nio-
ne warunki okreÊlone w art. 25 ust. 2 ustawy.

2. Do trybu przyznawania p∏atnoÊci rolnoÊrodowi-
skowej nast´pcy prawnemu beneficjenta przepisy § 22
ust. 2—9 stosuje si´ odpowiednio.

§ 25. 1. W razie przeniesienia w wyniku umowy
sprzeda˝y, dzier˝awy lub innej umowy posiadania
gospodarstwa rolnego lub cz´Êci tego gospodarstwa,
lub stada zwierzàt ras lokalnych beneficjenta, nowe-
mu posiadaczowi tego gospodarstwa lub jego cz´Êci,
lub stada zwierzàt ras lokalnych mo˝e byç przyznana
p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa, je˝eli objà∏ w posiada-
nie u˝ytki rolne lub stado zwierzàt ras lokalnych, obj´-
te zobowiàzaniem rolnoÊrodowiskowym beneficjen-
ta, i sà spe∏nione warunki okreÊlone w art. 25 ust. 2
ustawy.

2. Nowy posiadacz gospodarstwa rolnego lub je-
go cz´Êci, lub stada zwierzàt ras lokalnych beneficjen-
ta sk∏ada wniosek o przyznanie p∏atnoÊci rolnoÊrodo-
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wiskowej w terminie 2 miesi´cy od dnia przeniesienia
posiadania gospodarstwa rolnego lub cz´Êci tego
gospodarstwa, lub stada zwierzàt ras lokalnych bene-
ficjenta.

3. Do trybu przyznawania p∏atnoÊci rolnoÊrodowi-
skowej nowemu posiadaczowi gospodarstwa rolnego
lub cz´Êci tego gospodarstwa, lub stada zwierzàt ras
lokalnych beneficjenta przepisy § 23 ust. 2—5 stosuje
si´ odpowiednio.

§ 26. P∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa nie przys∏uguje
rolnikowi albo przys∏uguje rolnikowi w zmniejszonej
wysokoÊci, je˝eli zostanie stwierdzone uchybienie
w przestrzeganiu przez tego rolnika podstawowych
wymagaƒ wskazanych w § 3 pkt 3; przepisy art. 66
ust. 1 akapit pierwszy i ust. 2—5 oraz art. 67 rozporzà-
dzenia nr 796/2004 stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e
obni˝ka, o której mowa w art. 66 ust. 1 akapit pierw-
szy tego rozporzàdzenia, wynosi 1 %.

§ 27. 1. Je˝eli zostanie stwierdzone uchybienie
w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach
okreÊlonych wariantów poszczególnych pakietów,
p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa przys∏uguje w danym
roku w zmniejszonej wysokoÊci, w cz´Êci dotyczàcej:

1) dzia∏ek rolnych lub

2) zwierzàt

— w stosunku do których stwierdzono takie uchybie-
nie.

2. WysokoÊç zmniejszeƒ p∏atnoÊci rolnoÊrodowi-
skowej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, jest
okreÊlona w za∏àczniku nr 7 do rozporzàdzenia.

3. Je˝eli ponownie zostanie stwierdzone uchybie-
nie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ra-
mach tego samego wariantu, p∏atnoÊç rolnoÊrodowi-
skowa nie przys∏uguje temu rolnikowi w danym roku
i w roku nast´pnym, w cz´Êci dotyczàcej tego warian-
tu.

4. Je˝eli rolnik nie zachowa∏ któregokolwiek z wy-
st´pujàcych w gospodarstwie rolnym i okreÊlonych
w planie dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej trwa∏ych
u˝ytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego
nieu˝ytkowanych rolniczo, o których mowa w § 4
ust. 2 pkt 1, p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa przys∏uguje
temu rolnikowi w wysokoÊci zmniejszonej o 20 %
w roku, w którym stwierdzono takie uchybienie. Prze-
pis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si´ w przypadku, gdy
rolnik nie zachowa∏ któregokolwiek z wyst´pujàcych
w gospodarstwie rolnym i okreÊlonych w planie dzia-
∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej trwa∏ych u˝ytków zielo-
nych i elementów krajobrazu rolniczego nieu˝ytkowa-
nych rolniczo w wyniku przeniesienia, w drodze umo-
wy, posiadania gruntów rolnych, na których wyst´pu-
jà takie u˝ytki lub elementy krajobrazu, lub utraty po-
siadania takich gruntów, je˝eli ponadto do powierzch-
ni tych gruntów nie zosta∏a przyznana p∏atnoÊç rolno-
Êrodowiskowa.

6. Je˝eli rolnik nie prowadzi rejestru dzia∏alnoÊci
rolnoÊrodowiskowej, o którym mowa w § 4 ust. 2
pkt 2, rolnikowi temu nie przys∏uguje p∏atnoÊç rolno-
Êrodowiskowa w danym roku.

§ 28. 1. P∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa podlega
zwrotowi, je˝eli rolnik nie realizuje ca∏ego zobowiàza-
nia rolnoÊrodowiskowego, w szczególnoÊci w zwiàzku
z niesporzàdzeniem planu dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowi-
skowej albo sporzàdzeniem go niezgodnie z wymoga-
mi okreÊlonymi w rozporzàdzeniu, lub nie spe∏nia
innych warunków przyznania p∏atnoÊci rolnoÊrodowi-
skowej okreÊlonych w rozporzàdzeniu.

2. P∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa podlega zwrotowi
równie˝ w przypadku, gdy:

1) rolnik:

a) nie przestrzega ˝adnych wymogów w ramach
wariantu okreÊlonego pakietu, w szczególnoÊci
w zwiàzku z dokonaniem wymiany dzia∏ek,
o której mowa w art. 10 ust. 6 rozporzàdzenia
nr 1975/2006, przy czym zwrotowi podlega ta
cz´Êç p∏atnoÊci, która zosta∏a przyznana do
dzia∏ek rolnych lub zwierzàt obj´tych danym
wariantem,

b) zmniejszy∏ powierzchni´ u˝ytków rolnych, na
których powinien realizowaç zobowiàzanie rol-
noÊrodowiskowe, przy czym zwrotowi podlega
ta cz´Êç p∏atnoÊci, która zosta∏a przyznana do
dzia∏ki rolnej obj´tej zmniejszeniem,

c) nie uzyska∏ w∏aÊciwej jakoÊci materia∏u siewne-
go w ramach realizacji wariantu drugiego
pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, przy
czym zwrotowi podlega 40 % p∏atnoÊci rolno-
Êrodowiskowej przyznanej za rok, w którym ma-
teria∏ siewny zosta∏ wytworzony;

2) kolejny raz stwierdzono uchybienie w przestrzega-
niu wymogów, o którym mowa w § 27 ust. 3.

3. P∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa podlega zwrotowi
w trybie i na zasadach okreÊlonych w przepisach
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 29. Pomimo wystàpienia okolicznoÊci okreÊlo-
nych w § 28 ust. 1 lub 2 p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa
nie podlega zwrotowi w cz´Êci przyznanej do dzia∏ek
rolnych, których posiadanie zosta∏o przeniesione na
rzecz innego podmiotu, je˝eli rolnik, któremu zosta∏a
przyznana ta p∏atnoÊç:

1) z∏o˝y∏, niezw∏ocznie po przeniesieniu posiadania
tych dzia∏ek rolnych, do kierownika biura powiato-
wego Agencji, na formularzu udost´pnionym
przez Agencj´, oÊwiadczenie podmiotu, na rzecz
którego zosta∏o przeniesione posiadanie tych dzia-
∏ek, o zobowiàzaniu tego podmiotu do:

a) kontynuowania realizacji zobowiàzania rolno-
Êrodowiskowego podj´tego przez tego rolnika
do koƒca okresu obj´tego tym zobowiàzaniem
na tych dzia∏kach rolnych,

b) zap∏aty na rzecz Agencji równowartoÊci kwoty
p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej, uzyskanej przez
rolnika, któremu zosta∏a przyznana ta p∏atnoÊç,
jakà rolnik ten by∏by obowiàzany zwróciç, gdy-
by w trakcie realizacji zobowiàzania rolnoÊro-
dowiskowego przez tego rolnika wystàpi∏y oko-
licznoÊci wymienione w § 28 ust. 1 lub 2

— lecz nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od dnia
dor´czenia wezwania Agencji do wyjaÊnieƒ, a gdy
przeniesienie posiadania nastàpi∏o do dnia wyda-
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nia decyzji w sprawie przyznania p∏atnoÊci rolno-
Êrodowiskowej — nie póêniej ni˝ w terminie
14 dni od dnia dor´czenia tej decyzji;

2) do∏àczy∏ do oÊwiadczenia, o którym mowa
w pkt 1, dokumenty potwierdzajàce przeniesienie
posiadania dzia∏ek rolnych.

§ 30. 1. Oceny wagi stwierdzonej niezgodnoÊci,
o której mowa w art. 48 ust. 1 lit. c rozporzàdzenia
nr 796/2004, w przypadku niezgodnoÊci w zakresie
podstawowych wymagaƒ wskazanych w § 3 pkt 2, do-
konuje si´, przypisujàc ka˝dej stwierdzonej niezgod-
noÊci okreÊlonà liczb´ punktów.

2. W przypadku stwierdzenia wi´cej ni˝ jednego
naruszenia w ramach jednej niezgodnoÊci, niezgod-
noÊci tej przypisuje si´ liczb´ punktów przypisanà na-
ruszeniu, które uzyska∏o najwy˝szà liczb´ punktów,
a w przypadku równej liczby punktów — liczb´ punk-
tów przypisanà jednemu z tych naruszeƒ.

3. Liczb´ punktów przypisuje si´ zgodnie z za∏àcz-
nikiem nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 31. 1. Wyra˝ona w procentach wielkoÊç zmniej-
szenia p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej, w zale˝noÊci od
dokonanej oceny wagi stwierdzonej niezgodnoÊci,
w zakresie podstawowych wymagaƒ, o których mowa
w § 3:

1) pkt 1, jest okreÊlona w przepisach o p∏atnoÊciach
w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego;

2) pkt 2, jest okreÊlona w za∏àczniku nr 2 do rozporzà-
dzenia.

2. Ostatecznà wielkoÊç zmniejszenia, o którym
mowa w ust. 1, ustala si´ zgodnie z art. 23 rozporzà-
dzenia nr 1975/2006.

3. Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonu-
je si´ w decyzji w sprawie przyznania p∏atnoÊci rolno-
Êrodowiskowej.

§ 32. 1. Przypadki, które uznaje si´ za drobnà nie-
zgodnoÊç, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporzàdze-
nia nr 73/2009, w zakresie podstawowych wymagaƒ
wskazanych w § 3 pkt 1, sà okreÊlone w przepisach
o p∏atnoÊciach w ramach systemów wsparcia bezpo-
Êredniego.

2. Za drobnà niezgodnoÊç, o której mowa w art. 24
ust. 2 rozporzàdzenia nr 73/2009, nie uznaje si´ nie-
zgodnoÊci w zakresie podstawowych wymagaƒ wska-
zanych w § 3 pkt 2.

§ 33. 1. Je˝eli do dnia wydania decyzji w sprawie
przyznania p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej rolnik nie
zrealizowa∏ wskazanych w raporcie, o którym mowa
w art. 31 ust. 5 ustawy, lub w raporcie, o którym mo-
wa w art. 48 rozporzàdzenia nr 796/2004, dzia∏aƒ na-
prawczych, o których mowa w art. 24 ust. 2 akapit
trzeci rozporzàdzenia nr 73/2009, w decyzji w sprawie
przyznania p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej:

1) podaje si´ informacj´ o niezastosowaniu zmniej-
szenia z powodu stwierdzenia drobnej niezgodno-
Êci, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporzàdzenia
nr 73/2009, w zakresie podstawowych wymagaƒ
wskazanych w § 3 pkt 1;

2) nakazuje si´ realizacj´ okreÊlonych dzia∏aƒ na-
prawczych, o których mowa w art. 24 ust. 2 akapit
trzeci rozporzàdzenia nr 73/2009;

3) okreÊla si´ termin, o którym mowa w art. 66
ust. 2b rozporzàdzenia nr 796/2004.

2. Je˝eli rolnik zrealizowa∏ wskazane w raporcie,
o którym mowa w art. 31 ust. 5 ustawy, lub w rapor-
cie, o którym mowa w art. 48 rozporzàdzenia
nr 796/2004, dzia∏ania naprawcze, o których mowa
w art. 24 ust. 2 akapit trzeci rozporzàdzenia nr 73/2009,
sk∏ada oÊwiadczenie o zrealizowaniu tych dzia∏aƒ, na
formularzu opracowanym i udost´pnionym przez
Agencj´, do kierownika biura powiatowego Agencji
w∏aÊciwego w sprawie przyznania p∏atnoÊci rolnoÊro-
dowiskowej.

§ 34. 1. Je˝eli na podstawie art. 28b ustawy nie za-
stosowano zmniejszenia lub wykluczenia, o którym
mowa w art. 23 ust. 2 rozporzàdzenia nr 73/2009, kie-
rownik biura powiatowego Agencji w∏aÊciwy w spra-
wie przyznania p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej podej-
muje dzia∏ania, o których mowa w art. 23 ust. 2 akapit
drugi tego rozporzàdzenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w decy-
zji w sprawie przyznania p∏atnoÊci rolnoÊrodowisko-
wej:

1) podaje si´ informacj´ o:

a) niezastosowaniu zmniejszenia lub wykluczenia,

b) obj´ciu stwierdzonej niezgodnoÊci dzia∏aniami,
o których mowa w art. 23 ust. 2 akapit drugi
rozporzàdzenia nr 73/2009, podejmowanymi
przez kierownika biura powiatowego Agencji,
w roku nast´pujàcym po roku, w którym zosta∏
z∏o˝ony wniosek o przyznanie pierwszej i kolej-
nych p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowych;

2) nakazuje si´ realizacj´ w wyznaczonym terminie
okreÊlonych dzia∏aƒ majàcych na celu usuni´cie
stwierdzonych niezgodnoÊci.

§ 35. Innà ni˝ wymienione w przepisach rozporzà-
dzenia nr 1974/2006 kategorià si∏y wy˝szej lub wyjàt-
kowà okolicznoÊcià, w przypadku wystàpienia której
zwrot pomocy nie jest wymagany, jest:

1) wyw∏aszczenie cz´Êci nieruchomoÊci, je˝eli takie-
go wyw∏aszczenia nie mo˝na by∏o przewidzieç
w dniu rozpocz´cia realizacji zobowiàzania rolno-
Êrodowiskowego, uniemo˝liwiajàce dalszà realiza-
cj´ tego zobowiàzania;

2) zmiana zasi´gu obszarów obj´tych programami
majàcymi na celu ograniczenie odp∏ywu azotu ze
êróde∏ rolniczych na obszarach szczególnie nara-
˝onych na zanieczyszczenia zwiàzkami azotu lub
zmiana tych programów.

§ 36. Do zobowiàzaƒ rolnoÊrodowiskowych podj´-
tych na podstawie rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 44, i do przyznawania kolejnych p∏atnoÊci rolno-
Êrodowiskowych za realizacj´ tego zobowiàzania sto-
suje si´ przepisy dotychczasowe, chyba ˝e przepisy
§ 37—41 stanowià inaczej.
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§ 37. 1. Rolnicy realizujàcy zobowiàzanie rolnoÊro-
dowiskowe podj´te na podstawie rozporzàdzenia,
o którym mowa w § 44, w zakresie wariantu dziewià-
tego, dziesiàtego, jedenastego lub dwunastego pakie-
tu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, sà obowiàzani:

1) uzupe∏niç materia∏em spe∏niajàcym wymagania
dotyczàce wysokoÊci i gruboÊci elitarnego i kwali-
fikowanego materia∏u szkó∏karskiego, okreÊlone
dla drzewek owocowych i krzewów owocowych
w przepisach w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ
dotyczàcych wytwarzania oraz jakoÊci materia∏u
siewnego, obsad´ drzew i krzewów do wysokoÊci
minimalnej obsady drzew i krzewów okreÊlonej
w za∏àczniku nr 8 do rozporzàdzenia i utrzymywaç
t´ obsad´,

2) z∏o˝yç do kierownika biura powiatowego Agencji
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce z∏o˝enia wnios-
ku o przyznanie p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej, na
formularzu udost´pnionym przez Agencj´,
oÊwiadczenie o utrzymywaniu minimalnej obsady
drzew i krzewów, okreÊlonej w za∏àczniku nr 8 do
rozporzàdzenia

— w terminie do dnia 15 listopada 2009 r.

2. W przypadku uzupe∏nienia obsady drzew i krze-
wów zgodnie z ust. 1 pkt 1 p∏atnoÊç rolnoÊrodowisko-
wa nie podlega w 2009 r. zmniejszeniu z tytu∏u nie-
utrzymywania minimalnej obsady drzew i krzewów.

3. W przypadku niez∏o˝enia w terminie oÊwiadcze-
nia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kierownik biura po-
wiatowego Agencji wzywa rolnika do z∏o˝enia tego
oÊwiadczenia w terminie 7 dni od dor´czenia wezwa-
nia.

4. W przypadku niez∏o˝enia w terminie okreÊlo-
nym w ust. 3 oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, kierownik biura powiatowego Agencji dokonuje
zmniejszenia p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej z tytu∏u
nieutrzymywania minimalnej obsady drzew i krze-
wów.

§ 38. 1. Do zmiany zobowiàzania rolnoÊrodowi-
skowego podj´tego na podstawie rozporzàdzenia,
o którym mowa w § 44, do zmienionego zobowiàza-
nia rolnoÊrodowiskowego i do przyznawania kolej-
nych p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowych za realizacj´ te-
go zobowiàzania stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia,
chyba ˝e przepisy ust. 2 i 3 stanowià inaczej.

2. Do zobowiàzania rolnoÊrodowiskowego zmie-
nionego wy∏àcznie w zakresie okreÊlonym w § 5 ust. 1
pkt 3, 4 lub 5 i do przyznawania kolejnych p∏atnoÊci
rolnoÊrodowiskowych za realizacj´ tego zobowiàza-
nia stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

3. Do zmiany w 2009 r. zobowiàzania rolnoÊrodo-
wiskowego podj´tego na podstawie rozporzàdzenia,
o którym mowa w § 44, do zmienionego w 2009 r. zo-
bowiàzania rolnoÊrodowiskowego i do przyznawania
kolejnych p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowych za realiza-
cj´ tego zobowiàzania stosuje si´ przepisy dotychcza-
sowe.

§ 39. Rolnik realizujàcy zobowiàzanie rolnoÊrodo-
wiskowe podj´te na podstawie rozporzàdzenia, o któ-
rym mowa w § 44, w zakresie pakietu wymienionego

w § 4 ust. 1 pkt 3, mo˝e z dniem 1 marca 2009 r. zmie-
niç to zobowiàzanie przez zamian´ realizowanego pa-
kietu, w ca∏oÊci lub w cz´Êci, na pakiet wymieniony
w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5, je˝eli rolnik ten spe∏nia warun-
ki przyznania p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej w ra-
mach tych pakietów lub ich wariantów okreÊlone
w rozporzàdzeniu.

§ 40. 1. W 2009 r. pierwsza p∏atnoÊç rolnoÊrodowi-
skowa lub kolejna p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa —
w przypadku zmiany w 2009 r. zobowiàzania rolnoÊro-
dowiskowego — jest przyznawana, je˝eli plan dzia∏al-
noÊci rolnoÊrodowiskowej zosta∏:

1) sporzàdzony w terminie do dnia 15 maja 2009 r.;

2) zarejestrowany w systemie teleinformatycznym,
administrowanym przez Centrum Doradztwa Rol-
niczego z siedzibà w Brwinowie, w terminie do
dnia 30 wrzeÊnia 2009 r.

2. Je˝eli plan dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej zo-
sta∏ sporzàdzony w terminie okreÊlonym w ust. 1
pkt 1, uznaje si´, ˝e zobowiàzanie rolnoÊrodowiskowe
jest realizowane od dnia 1 marca 2009 r.

§ 41. W 2009 r. do wniosku o przyznanie pierwszej
p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej lub kolejnych p∏atnoÊci
rolnoÊrodowiskowych — w przypadku dodania no-
wych pakietów w trakcie realizacji zobowiàzania rol-
noÊrodowiskowego lub zwi´kszenia powierzchni
u˝ytków rolnych, na których jest realizowane zobo-
wiàzanie rolnoÊrodowiskowe — nie do∏àcza si´ doku-
mentu wymienionego w § 19 ust. 1 pkt 3.

§ 42. Rolnik realizujàcy zobowiàzanie rolnoÊrodo-
wiskowe podj´te w 2009 r. w zakresie pakietu, o któ-
rym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, mo˝e z dniem 1 marca
2010 r. zmieniç to zobowiàzanie przez zamian´ realizo-
wanego pakietu, w ca∏oÊci lub w cz´Êci, na pakiet wy-
mieniony w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5, je˝eli rolnik ten spe∏-
nia warunki przyznania p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej
w ramach tych pakietów lub ich wariantów okreÊlone
w rozporzàdzeniu.

§ 43. 1. W 2009 r. na wniosek, o którym mowa
w § 17 ust. 1, z∏o˝ony przez rolnika, który realizuje co
najmniej przez 3 lata program rolnoÊrodowiskowy na
podstawie rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
20 lipca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie
przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy do-
brostanu zwierzàt obj´tej planem rozwoju obszarów
wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809, z póên. zm.5)),
w zakresie pakietów:

1) rolnictwo zrównowa˝one — jest przyznawana
p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa w ramach pakietu
wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2,

2) rolnictwo ekologiczne — jest przyznawana p∏at-
noÊç rolnoÊrodowiskowa w ramach pakietu wy-
mienionego w § 4 ust. 1 pkt 2,

3) utrzymywanie ∏àk ekstensywnych lub pakietu
utrzymywanie pastwisk ekstensywnych — jest

———————
5) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2160, z 2005 r. Nr 22,
poz. 179 i Nr 131, poz. 1095, z 2006 r. Nr 75, poz. 521,
z 2007 r. Nr 46, poz. 302 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1160.



Dziennik Ustaw Nr 33 — 3151 — Poz. 262

przyznawana p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa w ra-
mach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3, 4
lub 5,

4) ochrona gleb i wód — jest przyznawana p∏atnoÊç
rolnoÊrodowiskowa w ramach pakietu wymienio-
nego w § 4 ust. 1 pkt 1, 2 lub 8,

5) ochrona lokalnych ras zwierzàt gospodarskich —
jest przyznawana p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa
w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1
pkt 7,

6) strefy buforowe — jest przyznawana p∏atnoÊç rol-
noÊrodowiskowa w ramach pakietu wymienione-
go w § 4 ust. 1 pkt 4, 5 i 7

— je˝eli rolnik ten spe∏nia warunki przyznania p∏at-
noÊci rolnoÊrodowiskowej i w ramach zobowiàzania
rolnoÊrodowiskowego b´dzie realizowa∏ takà samà
liczb´ pakietów, na tej samej powierzchni gruntów
rolnych oraz dodatkowo rozpocznie w ramach tego
zobowiàzania realizacj´ co najmniej jednego z pakie-
tów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, 5 i 7.

2. P∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa w ramach pakietu
wymienionego w § 4 ust. 1:

1) pkt 2—5 jest przyznawana bez wzgl´du na liczb´
dotychczas realizowanych pakietów;

2) pkt 4 lub 5 jest przyznawana co najmniej do tej sa-
mej powierzchni gruntów rolnych.

§ 44. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie
szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach dzia∏ania „Program
rolnoÊrodowiskowy” obj´tego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 34,
poz. 200).

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. (poz. 262)
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