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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 października 2014 r.
Poz. 1487

Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1)

.go

z dnia 27 października 2014 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.
rcl

§ 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 i 1312 oraz z 2014 r. poz. 324) wprowadza się następujące zmiany:
w § 6 w ust. 1:
a)

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)	zmianie miejsca uprawy roślin lub zmianie uprawianej rośliny w ramach wariantu pierwszego, drugiego lub
trzeciego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych
zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej i bez względu na
zmianę wielkości obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane;”,

b)

po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) zmianie:

a)	miejsca uprawy roślin w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8, bez względu na zmianę
miejsca realizacji wariantu w ramach tego pakietu, lub

b)	rośliny uprawianej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8 na inną roślinę, która może być
uprawiana w ramach tego pakietu, bez względu na zmianę realizowanego wariantu na inny wariant
tego pakietu, lub

ww

c)	wielkości obszaru, na którym jest uprawiana dana roślina w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1
pkt 8
– jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej
płatności rolnośrodowiskowej;”,

c)

2)

uchyla się pkt 9;

w § 8 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„O zastąpieniu, o którym mowa w ust. 1, rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji w terminie 30 dni
od dnia jego dokonania, składając kopię dokumentu sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję,
obejmującego oświadczenia:”;

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 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. poz. 1261).
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w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

4)

w § 24:
a)

uchyla się ust. 2a,

b)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
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„3. Liczbę dużych jednostek przeliczeniowych oblicza się jako iloczyn liczby zwierząt, o których mowa w § 10
pkt 2 lit. b, i współczynnika ustalonego zgodnie z załącznikiem nr 4b do rozporządzenia, według średniego stanu
z okresu określonego w § 10 pkt 2 lit. b.”;

„4a. W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 4, w terminie określonym w tym
przepisie, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa go na piśmie do dokonania tej czynności w terminie
7 dni od dnia doręczenia wezwania.
4b. Czynność, o której mowa w ust. 4, dokonana:

w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 4a,

2)

po terminie określonym w tym przepisie, a przed doręczeniem wezwania, o którym mowa w ust. 4a

.go

1)

– uważa się za dokonaną w terminie.”;
5)

w § 38 uchyla się ust. 3;

6)

w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części II. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne w ust. 1 uchyla się pkt 1;

7)

w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ust. 3:
a)

w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) nostrzyk biały Melilotus alba Medik. (roślina roczna oraz roślina dwuletnia),”,
b)

w pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie:

8)

w.
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„h) nostrzyk biały Melilotus alba Medik. (roślina roczna oraz roślina dwuletnia),”;

po załączniku nr 4a do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 4b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Pomimo odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej albo przyznania jej w zmniejszonej wysokości z powodu
dokonania przez rolnika zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie pakietu 8. Ochrona gleb i wód niezgodnie
z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, nie wszczyna się postępowania
w sprawie zwrotu tej płatności z tego powodu, a wszczęte umarza się, jeżeli zmiana tego zobowiązania została dokonana
zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5a rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. Zmianę zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie pakietu 8. Ochrona gleb i wód, dokonaną przed dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia niezgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu
dotychczasowym, lecz zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5a rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporządzeniem, uznaje się za dopuszczalną.
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§ 4. Poinformowanie o zastąpieniu, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, dokonane przed
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia po upływie terminu przewidzianego w § 8 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, lecz przed upływem terminu przewidzianego w § 8 ust. 3 rozporządzenia
wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uznaje się za dokonane w terminie.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 27 października 2014 r. (poz. 1487)

WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZANIA ZWIERZĄT NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE (DJP)

Rodzaj zwierząt

Wiek

Współczynnik
przeliczania sztuk
rzeczywistych na DJP

powyżej dwóch lat

Bydło płci męskiej

powyżej roku do dwóch lat

0,8

Bydło płci męskiej

powyżej pół roku do roku

0,3

Bydło płci żeńskiej

powyżej półtora roku

1,0

Bydło płci żeńskiej

powyżej roku do półtora roku

0,8

powyżej pół roku do roku

0,3

do pół roku

0,15

powyżej półtora roku

0,12

powyżej półtora roku

0,1

powyżej trzech i pół miesiąca do półtora roku

0,08

powyżej trzech i pół miesiąca do półtora roku

0,1

do trzech i pół miesiąca

0,05

wszystkie

0,15

wszystkie

0,8

Bydło płci żeńskiej
Bydło płci żeńskiej i męskiej
Owce płci męskiej
Owce płci żeńskiej
Owce płci męskiej
Owce płci żeńskiej
Owce płci żeńskiej i męskiej
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Kozy

.go

Bydło płci męskiej
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Konie

1,4

