
          

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 listopada 2016 r. 

Poz. 1932 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 23 listopada 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2007–2013 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1387 i 1579) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warun-

ków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 361, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 12 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. W przypadku wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego i dwunastego pakietu wymienionego w § 4 

ust. 1 pkt 2 płatność rolnośrodowiskowa za ostatni rok realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego jest przyznawa-

na także do działek rolnych użytkowanych jako sady, mimo zaprzestania uprawy krzewów na tych działkach po prze-

prowadzeniu zbioru w tym ostatnim roku, jeżeli spełniony jest warunek, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. a.”; 

2) w § 24 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. W przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 2b, rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji, na 

formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, o zamiarze zaprzestania uprawy, najpóźniej w terminie 

30 dni przed tym zaprzestaniem.”; 

3) w § 38 dodaje się ust. 13 w brzmieniu: 

„13. Jeżeli rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w § 24 ust. 6, albo czynność ta została dokonana przez 

rolnika po terminie określonym w tym przepisie, płatność rolnośrodowiskowa w części dotyczącej obszaru objętego 

zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, w odniesieniu do którego rolnik nie dokonał tej czynności albo dokonał jej po 

terminie, przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 5%.”; 

                                                           
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 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906). 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1312, z 2014 r. poz. 324 i 1487, z 2015 r. 

poz. 350 i 908 oraz z 2016 r. poz. 344 i 609. 
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4) w § 50: 

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) płatności te są przyznawane, w wysokości ustalonej zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 58, 

jeżeli są spełnione warunki przyznania tych płatności określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 58, 

z tym że: 

a) do działek rolnych, na których są uprawiane krzewy, płatności te są przyznawane, jeżeli wszystkie 

uprawiane krzewy są ukorzenione i spełniają wymagania dotyczące średnicy elitarnego 

i kwalifikowanego materiału siewnego roślin sadowniczych, określone dla krzewów jagodowych, bo-

rówki i żurawiny wielkoowocowej w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wy-

twarzania oraz jakości materiału siewnego, 

b) za ostatni rok realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego płatności te są przyznawane także do 

działek rolnych użytkowanych jako sady, mimo zaprzestania uprawy krzewów na tych działkach po 

przeprowadzeniu zbioru w tym ostatnim roku, jeżeli rolnik prowadzi produkcję rolną zgodnie 

z przepisami o rolnictwie ekologicznym, przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 

28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 

i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 oraz przepisami wydanymi w trybie przepisów tego 

rozporządzenia, w szczególności w zakresie uprawy roślin;”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, rolnik informuje kierownika biura powiatowego 

Agencji, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, o zamiarze zaprzestania uprawy, najpóź-

niej w terminie 30 dni przed tym zaprzestaniem. 

3b. Jeżeli rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 3a, albo czynność ta została dokonana przez 

rolnika po terminie określonym w tym przepisie, płatność rolnośrodowiskowa w części dotyczącej obszaru obję-

tego zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, w odniesieniu do którego rolnik nie dokonał tej czynności albo do-

konał jej po terminie, przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 5%.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 1, rolnik, który realizuje nowe zobowiązanie rolnośrodowi-

skowe, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006, w zakresie wariantu dziewiątego, dziesią-

tego, jedenastego lub dwunastego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, może kontynuować realizację tego zobowią-

zania zgodnie z wymogami określonymi dla tych wariantów w przepisach rozporządzenia, o którym mowa 

w § 58. Przepisy ust. 2–3b stosuje się odpowiednio.”; 

5) po § 57c dodaje się § 57d w brzmieniu: 

„§ 57d. Płatność rolnośrodowiskowa za 2014 r. nie podlega zwrotowi, mimo że rolnik, który realizuje zobowią-

zanie rolnośrodowiskowe od dnia 15 marca 2014 r., nie złożył wniosku o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowi-

skowej do określonych gruntów lub zwierząt objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym i informacji, o której 

mowa w § 23 ust. 3: 

1) w 2015 r., jeżeli rolnik ten w 2015 r.: 

a) złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 

lub 11 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. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337 i 1579), i nie 

spełnił warunków przyznania tej pomocy, 

b) spełnił warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach realizowanego zobowiązania rolno- 

środowiskowego, albo 

2) w 2016 r., jeżeli rolnik ten w 2015 r. i 2016 r.: 

a) złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 

lub 11 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a, i nie spełnił warunków przyznania tej pomocy, 

b) spełnił warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach realizowanego zobowiązania rolno- 

środowiskowego.”. 
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§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanej dalej „płatnością rolnośrodowiskową”, w sprawach objętych 

postępowaniami: 

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2016 r., 

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały 

wznowione od dnia 15 marca 2016 r. 

– stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

§ 3. Do przyznawania płatności rolnośrodowiskowych w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 

14 marca 2016 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządze-

niem. 

§ 4. Do zwrotu płatności rolnośrodowiskowej w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi 

ostateczną decyzją do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego 

w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel 

 




