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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

zmieniajàce rozporzàdzenie 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
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 Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(Dz. U. Nr 64, poz. 427, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

2) w § 19 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego organu w zakresie
ochrony przyrody o zgodnoÊci planu dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej z planem ochrony
dotyczàcym rezerwatu przyrody, parku narodowego lub o zgodnoÊci planu dzia∏alnoÊci
rolnoÊrodowiskowej z planem zadaƒ ochronnych albo planem ochrony dotyczàcymi obszaru Natura 2000, utworzonych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220
i Nr 157, poz. 1241), a w przypadku braku planu ochrony lub planu zadaƒ ochronnych oraz
w przypadku obszaru, o którym mowa
w art. 33 ust. 2 tej ustawy — opini´ w∏aÊciwego organu w zakresie ochrony przyrody
o zgodnoÊci planu dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej z celami ochrony danego obszaru
chronionego — w przypadku realizacji na tych
obszarach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1
pkt 3, 4 lub 5;”;

.go

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 (Dz. U. Nr 33, poz. 262)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

o przyznanie pierwszej i kolejnych p∏atnoÊci
rolnoÊrodowiskowych;”;

1) w § 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

w.

rcl

„3) realizuje 5-letnie zobowiàzanie rolnoÊrodowiskowe, 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
„zobowiàzaniem
rolnoÊrodowiskowym”,
obejmujàce wymogi wykraczajàce ponadpodstawowe wymagania, w ramach okreÊlonych pakietów i ich wariantów, zgodnie z planem dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej, na
gruntach, na których rolnik zadeklarowa∏ realizacj´ tego zobowiàzania we wniosku
———————
1)

ww

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji 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).
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) w § 40 w ust. 1 uchyla si´ pkt 2;
4) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia w cz´Êci II Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne w ust. 1 w pkt 2
lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) utrzymywanie minimalnej obsady drzew i krzewów okreÊlonej w poni˝szej tabeli, a w przypadku równoczesnej realizacji na tych samych
u˝ytkach rolnych wariantu czwartego pakietu
wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 — utrzymywanie obsady drzew, której poziom mieÊci si´
w ramach poziomu obsady drzew obliczonej na
podstawie rozstawy drzew, jakà nale˝y stosowaç w ramach tego wariantu, zgodnie z cz´Êcià V Zachowanie zagro˝onych zasobów genetycznych roÊlin w rolnictwie ust. 4 pkt 1:
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Minimalna obsada drzew i krzewów
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5) za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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MINIMALNA OBSADA DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU REALIZACJI ZOBOWIÑZANIA ROLNOÂRODOWISKOWEGO PODJ¢TEGO NA PODSTAWIE ROZPORZÑDZENIA, O KTÓRYM MOWA W § 44, W ZAKRESIE
NIEKTÓRYCH WARIANTÓW PAKIETU 2. ROLNICTWO EKOLOGICZNE

