DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 13 listopada 2013 r.
Poz. 1312
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 4 listopada 2013 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 361) wprowadza się następujące zmiany:
1)	w § 6 w ust. 1:
a)	pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) 	 zmianie:
a)	miejsca uprawy roślin w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, bez względu na zmianę miejsca realizacji wariantu, lub
b)	rośliny uprawianej w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego
pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 na inną roślinę, która może być uprawiana w ramach któregokolwiek z tych wariantów, bez względu na zmianę realizowanego wariantu na inny z wymienionych
wariantów, lub
c)	wielkości obszaru, na którym jest uprawiana dana roślina w ramach wariantu pierwszego, drugiego,
piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2
– jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, a całkowity obszar, na którym są realizowane wymienione warianty, nie
ulegnie zmianie;”,
b)	uchyla się pkt 7;
2)	w § 38 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów określonych w części VII.
Pakiet 8. Ochrona gleb i wód w ust. 3 pkt 7 lub w ust. 4 pkt 7 załącznika nr 3 do rozporządzenia, płatność rolnośrodowiskowa przyznana za rok poprzedzający rok, w którym zostało stwierdzone to uchybienie, podlega zwrotowi w części dotyczącej działki rolnej lub jej części, w stosunku do których stwierdzono takie uchybienie.”;
3)	w § 39 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) 	zmniejszył obszar, na którym powinien realizować zobowiązanie rolnośrodowiskowe, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana do działki rolnej lub jej części objętych zmniejszeniem;”;
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 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
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4)	w § 50 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 1, rolnik, który realizuje nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe,
o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006, w zakresie wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, może kontynuować realizację tego zobowiązania zgodnie
z wymogami określonymi dla tych wariantów w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w § 58. Przepisy ust. 2 i 3
stosuje się odpowiednio.”;
5)	po § 50 dodaje się § 50a w brzmieniu:
„§ 50a. 1. W 2013 r. dopuszczalna jest również zmiana zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 58, polegająca na zmianie:
1)	miejsca uprawy roślin w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, bez względu na zmianę miejsca realizacji wariantu, lub
2)	rośliny uprawianej w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne na inną roślinę, która może być
uprawiana w ramach któregokolwiek z tych wariantów, bez względu na zmianę realizowanego wariantu na inny
z wymienionych wariantów, lub
3)	wielkości obszaru, na którym jest uprawiana dana roślina w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego,
szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne
– jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności
rolnośrodowiskowej, a całkowity obszar, na którym są realizowane wymienione warianty, nie ulegnie zmianie.
2. W przypadku dokonania zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego zgodnie z ust. 1 do kolejnych płatności
rolnośrodowiskowych przyznawanych za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne stosuje się przepisy niniejszego
rozporządzenia, z tym że:
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;
2)	jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów, o których mowa w ust. 1, płatności te przysługują w danym roku w wysokości zmniejszonej zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym
mowa w § 58.”;
6)	w § 51 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, grunty
rolne, na których jest ono realizowane, zostaną objęte obszarem Natura 2000, zobowiązanie to staje się zobowiązaniem rolnośrodowiskowym realizowanym na podstawie niniejszego rozporządzenia w zakresie pakietu, o którym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.”;
7)	po § 57 dodaje się § 57a w brzmieniu:
„§ 57a. Zmianę zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego na podstawie rozporządzenia, o którym mowa
w § 58, w zakresie pakietu 8. Ochrona gleb i wód, dokonaną w 2013 r. zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa
w § 58, uznaje się za zgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia.”;
8)	w załączniku nr 2 do rozporządzenia tabela I otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
9)	w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części IV w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) 	niestosowanie jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia
do dnia 31 lipca;”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

2. Stwierdzono zastosowanie w okresie
roku dawki nawozu naturalnego
zawierającej więcej niż 170 kg azotu (N)
w czystym składniku na 1 ha użytków
rolnych.
3.1. Stwierdzono, że pojemność
zbiorników na gnojówkę i gnojowicę
uniemożliwia gromadzenie co najmniej
4-miesiecznej produkcji tych nawozów
od dnia 1 stycznia 2011 r.,
a w przypadku obszarów szczególnie
narażonych w rozumieniu przepisów
w sprawie szczegółowych wymagań,
jakim powinny odpowiadać programy
działań mających na celu ograniczenie
odpływu azotu ze źródeł rolniczych,
przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania
w okresie roku dawki nawozu naturalnego
zawierającej więcej niż 170 kg azotu (N)
w czystym składniku na 1 ha użytków
rolnych.
Nieprzestrzeganie nakazu
przechowywania gnojówki i gnojowicy
w szczelnych zbiornikach o pojemności
umożliwiającej gromadzenie co najmniej
4-miesięcznej produkcji tych nawozów
od dnia 1 stycznia 2011 r., a w przypadku
obszarów szczególnie narażonych
w rozumieniu przepisów w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać programy działań mających
na celu ograniczenie odpływu azotu
ze źródeł rolniczych, o pojemności
umożliwiającej przechowywanie tych
nawozów przez okres co najmniej
6 miesięcy; zbiorniki te powinny być
zbiornikami zamkniętymi w rozumieniu
przepisów dotyczących warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle rolnicze i ich usytuowanie.

Niestosowanie w okresie roku dawki nawozu
naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg
azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków
rolnych
– art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.
o nawozach i nawożeniu.

Przechowywanie gnojówki i gnojowicy
w szczelnych zbiornikach o pojemności
umożliwiającej gromadzenie co najmniej
4-miesięcznej produkcji tych nawozów od dnia
1 stycznia 2011 r., a w przypadku obszarów
szczególnie narażonych w rozumieniu
przepisów w sprawie szczegółowych wymagań,
jakim powinny odpowiadać programy działań
mających na celu ograniczenie odpływu azotu
ze źródeł rolniczych, o pojemności
umożliwiającej przechowywanie tych nawozów
przez okres co najmniej 6 miesięcy; zbiorniki te
powinny być zbiornikami zamkniętymi
w rozumieniu przepisów dotyczących
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
– art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.
o nawozach i nawożeniu oraz ust. 5 pkt 5
załącznika do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać programy działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44).
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3.2. Stwierdzono, że gnojówka
i gnojowica nie są przechowywane
w szczelnych lub zamkniętych
zbiornikach w rozumieniu przepisów
dotyczących warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budowle
rolnicze i ich usytuowanie.

1. Stwierdzono zastosowanie nawozów
niedopuszczonych do obrotu.

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania
nawozów niedopuszczonych do obrotu.

Niestosowanie nawozów niedopuszczonych do
obrotu
– art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.
o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147,
poz. 1033, z późn. zm.).

NARUSZENIA DOTYCZĄCE
STOSOWANIA NAWOZÓW

NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCE
STOSOWANIA NAWOZÓW

WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
NAWOZÓW

Tabela I.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 listopada 2013 r. (poz. 1312)
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6. Stwierdzono zastosowanie nawozów
naturalnych i organicznych w postaci
stałej oraz płynnej poza okresem od dnia
1 marca do dnia 30 listopada,
z wyjątkiem nawozów stosowanych
na uprawy pod osłonami (szklarnie,
inspekty, namioty foliowe).

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania
nawozów naturalnych i organicznych
w postaci stałej oraz płynnej poza
okresem od dnia 1 marca do dnia
30 listopada, z wyjątkiem nawozów
stosowanych na uprawy pod osłonami
(szklarnie, inspekty, namioty foliowe).

Nieprzestrzeganie zakazu przykrycia lub
wymieszania z glebą nawozów
naturalnych później niż następnego dnia
po ich zastosowaniu, z wyjątkiem
nawozów stosowanych w lasach oraz
na użytkach zielonych.

Stosowanie nawozów naturalnych
i organicznych w postaci stałej oraz płynnej
wyłącznie w okresie od dnia 1 marca do dnia
30 listopada, z wyjątkiem nawozów
stosowanych na uprawy pod osłonami
(szklarnie, inspekty, namioty foliowe)
– § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie szczegółowego sposobu stosowania
nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu
ich stosowania (Dz. U. Nr 80, poz. 479,
z późn. zm.).

Przykrycie lub wymieszanie z glebą nawozów
naturalnych nie później niż następnego dnia
po ich zastosowaniu, z wyjątkiem nawozów
stosowanych w lasach oraz na użytkach
zielonych
– § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie szczegółowego sposobu stosowania
nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu
ich stosowania.

1 pkt
3 pkt
5 pkt

3 pkt
5 pkt

3 pkt
5 pkt

3 pkt
5 pkt

1 pkt
3 pkt

1 pkt
3 pkt

3 pkt
5 pkt

3 pkt
5 pkt

3 pkt
5 pkt

3 pkt
5 pkt

3 pkt
5 pkt

3 pkt
5 pkt

Dziennik Ustaw

7. Stwierdzono przykrycie lub
wymieszanie z glebą nawozów
naturalnych później niż następnego dnia
po ich zastosowaniu, z wyjątkiem
nawozów stosowanych w lasach oraz
na użytkach zielonych.

5. Stwierdzono nieprzechowywanie do
dnia 31 grudnia 2010 r. przez podmioty,
o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach
i nawożeniu, gnojówki i gnojowicy
w szczelnych, zamkniętych zbiornikach.

Nieprzechowywanie do dnia 31 grudnia
2010 r. przez podmioty, o których mowa
w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca
2007 r. o nawozach i nawożeniu,
gnojówki i gnojowicy w szczelnych,
zamkniętych zbiornikach.

Przechowywanie do dnia 31 grudnia 2010 r.
przez podmioty, o których mowa w art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.
o nawozach i nawożeniu, gnojówki i gnojowicy
w szczelnych, zamkniętych zbiornikach
– art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.
o nawozach i nawożeniu.

4. Stwierdzono nieprzechowywanie od
dnia 1 stycznia 2009 r. przez podmioty,
o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach
i nawożeniu, nawozów naturalnych,
innych niż gnojówka i gnojowica,
na nieprzepuszczalnych płytach,
zabezpieczonych w taki sposób, aby
wycieki nie przedostawały się do gruntu.

Nieprzechowywanie od dnia 1 stycznia
2009 r. przez podmioty, o których mowa
w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca
2007 r. o nawozach i nawożeniu,
nawozów naturalnych, innych niż
gnojówka i gnojowica, na
nieprzepuszczalnych płytach,
zabezpieczonych w taki sposób, aby
wycieki nie przedostawały się do gruntu.

Przechowywanie od dnia 1 stycznia 2009 r.
przez podmioty, o których mowa w art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.
o nawozach i nawożeniu, nawozów
naturalnych, innych niż gnojówka i gnojowica,
na nieprzepuszczalnych płytach,
zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki
nie przedostawały się do gruntu
– art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.
o nawozach i nawożeniu.
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NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCE
STOSOWANIA ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN
Nieprzestrzeganie zakazu stosowania
środków ochrony roślin na terenie
otwartym przy użyciu opryskiwaczy,
gdy prędkość wiatru przekracza 3 m/s,
a miejsce stosowania środka ochrony
roślin nie jest oddalone co najmniej o 5 m
od krawędzi jezdni dróg publicznych,
z wyłączeniem dróg publicznych
zaliczanych do kategorii dróg gminnych
oraz powiatowych, i co najmniej o 20 m
od pasiek, plantacji roślin zielarskich,
rezerwatów przyrody, parków
narodowych, stanowisk roślin objętych
ochroną gatunkową, wód
powierzchniowych oraz od granicy
wewnętrznego terenu ochrony strefy
pośredniej ujęć wody.

WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Stosowanie środków ochrony roślin na terenie
otwartym przy użyciu opryskiwaczy wyłącznie
wtedy, gdy prędkość wiatru nie przekracza
3 m/s, a miejsce stosowania środka ochrony
roślin jest oddalone co najmniej o 5 m
od krawędzi jezdni dróg publicznych,
z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych
do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych,
i co najmniej o 20 m od pasiek, plantacji roślin
zielarskich, rezerwatów przyrody, parków
narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną
gatunkową, wód powierzchniowych oraz od
granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy
pośredniej ujęć wody
– art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia
2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r.
Nr 133, poz. 849, z późn. zm.).4)

9. Stwierdzono zastosowanie środków
ochrony roślin na terenie otwartym przy
użyciu opryskiwaczy, gdy prędkość
wiatru przekracza 3 m/s, a miejsce
stosowania środka ochrony roślin
nie jest oddalone co najmniej o 5 m
od krawędzi jezdni dróg publicznych,
z wyłączeniem dróg publicznych
zaliczanych do kategorii dróg gminnych
oraz powiatowych, i co najmniej o 20 m
od pasiek, plantacji roślin zielarskich,
rezerwatów przyrody, parków
narodowych, stanowisk roślin objętych
ochroną gatunkową, wód
powierzchniowych oraz od granicy
wewnętrznego terenu ochrony strefy
pośredniej ujęć wody.

NARUSZENIA DOTYCZĄCE
STOSOWANIA ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN

8.3. Stwierdzono zastosowanie nawozów
naturalnych w postaci płynnej podczas
wegetacji roślin przeznaczonych do
bezpośredniego spożycia przez ludzi.

8.2. Stwierdzono zastosowanie nawozów
naturalnych w postaci płynnej oraz
azotowych na glebach bez okrywy
roślinnej, położonych na stokach
o nachyleniu większym niż 10%.

8.1. Stwierdzono zastosowanie nawozów
na glebach zalanych wodą, przykrytych
śniegiem lub zamarzniętych do głębokości
30 cm oraz podczas opadów deszczu.
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Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu, w odniesieniu do naruszenia nr:
1) 1, 3–6, 8 i 9:
		
a) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem,
		
b) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne;

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania
nawozów:
1)	na glebach zalanych wodą,
przykrytych śniegiem lub
zamarzniętych do głębokości 30 cm
oraz podczas opadów deszczu;
2)	naturalnych w postaci płynnej oraz
azotowych na glebach bez okrywy
roślinnej, położonych na stokach
o nachyleniu większym niż 10%;
3)	naturalnych w postaci płynnej
podczas wegetacji roślin
przeznaczonych do bezpośredniego
spożycia przez ludzi.

Niestosowanie nawozów:
1)	na glebach zalanych wodą, przykrytych
śniegiem lub zamarzniętych do głębokości
30 cm oraz podczas opadów deszczu,
2)	naturalnych w postaci płynnej oraz
azotowych na glebach bez okrywy
roślinnej, położonych na stokach
o nachyleniu większym niż 10%,
3)	naturalnych w postaci płynnej podczas
wegetacji roślin przeznaczonych do
bezpośredniego spożycia przez ludzi
– art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.
o nawozach i nawożeniu.
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2) 2:
		
a) 1 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego,
		
b) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem;
3) 7:
		
a) 1 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego,
		
b) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem,
		
c) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne.
2)
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości, w zależności od reakcji środowiska na naruszenie, w odniesieniu do naruszenia nr:
1) 1:
		
a) 1 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz potencjalnie możliwy w nieokreślonym czasie,
		
b) 3 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku;
2) 2:
		
a) 1 pkt – dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona nie więcej niż o 30 kg azotu w czystym składniku w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych,
		
b)	3 pkt – dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona więcej niż o 30 kg, lecz nie więcej niż o 60 kg azotu w czystym składniku w danym roku kalendarzowym na 1 ha
użytków rolnych,
		
c) 5 pkt – dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona więcej niż o 60 kg azotu w czystym składniku w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych;
3) 3.1:
		
a) 3 pkt – stwierdzono niedobór pojemności urządzeń nie większy niż 20%,
		
b) 5 pkt – stwierdzono niedobór pojemności urządzeń większy niż 20%;
4) 3.2 i 5:
		
a) 3 pkt – stwierdzono, że zbiorniki są przykryte nieszczelnymi pokrywami,
		
b) 5 pkt – stwierdzono, ze zbiorniki nie są przykryte (zbiorniki otwarte) lub stwierdzono nieszczelność zbiorników;
5) 4:
		
a) 3 pkt – stwierdzono nieszczelność płyt,
		
b) 5 pkt – stwierdzono brak płyt;
6) 6–8.2:
		
a) 1 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz potencjalnie możliwy w nieokreślonym czasie,
		
b) 3 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku kalendarzowym, lub potencjalnie możliwe zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt;
7) 8.3:
		
a) 3 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku kalendarzowym, lub potencjalnie możliwe zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt,
		
b) 5 pkt – negatywny efekt dla środowiska widoczny w tym samym roku kalendarzowym lub prawdopodobne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt;
8) 9:
		
a) 3 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku,
		
b) 5 pkt – negatywny efekt dla środowiska widoczny w tym samym roku.
3)
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości, w odniesieniu do naruszenia nr:
1) 1:
		
a) 1 pkt – odwracalna krótkotrwała,
		
b) 3 pkt – odwracalna długotrwała;
2) 2–8.3:
		
a) 3 pkt – odwracalna krótkotrwała, bez konieczności podejmowania działań naprawczych, lub podejmowane działania naprawcze nie wymagają dużych nakładów pracy,
		
b) 5 pkt – odwracalna długotrwała, a wymagane działania naprawcze wiążą się ze znacznymi nakładami pracy;
5) 9:
		
a) 3 pkt – odwracalna długotrwała,
		
b) 5 pkt – nieodwracalna.
4)
	Wymóg obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.
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