
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Poz. 589 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI
1) 

z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem  

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 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 Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warun-

ków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415 i 765 oraz z 2016 r. poz. 326) wprowadza 

się następujące zmiany: 

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

„1a. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 jest przy-

znawana także do gruntów ornych, na których występuje uprawa wyki kosmatej z rośliną podporową, wyki siewnej 

z rośliną podporową lub soczewicy jadalnej z rośliną podporową.”; 

2)  w § 19 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju ob-

szarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, we wniosku o przyznanie płatności rolno-

-środowiskowo-klimatycznej rolnik lub zarządca składa oświadczenie, że ma tytuł prawny do gruntu wchodzącego 

w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do którego ubiega się o przyznanie tej płatności, w którym wska-

zuje, z czego wywodzi ten tytuł prawny.”; 

3)  w załączniku nr 8 do rozporządzenia: 

a)  część dotycząca wariantu 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20% otrzymuje brzmienie: 

Wariant 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20% 

Mieszanki traw zostały wysiane w nieodpowiednim terminie 40% 1,25 – – 50% 

Spasanie traw na pasie ochronnym w roku założenia pasa 
ochronnego lub w przypadku wysiania mieszanki traw 
w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 10 września – koszenie 
traw na pasie ochronnym w roku założenia pasa ochronnego  

10% 1,25 – – 13% 

Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych 15% 1,25 – – 19% 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi (Dz. U. poz. 1906). 
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Niewypasanie lub wypasanie od drugiego roku po założeniu 
pasa ochronnego w nieodpowiednim terminie albo 
niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie 

10% 1,25 – – 13% 

Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy 
balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie 
w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na pasie 
ochronnym rozdrobnionej biomasy 

10% 1,25 – – 13% 

b)  część dotycząca wariantu 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki otrzymuje brzmienie: 

Wariant 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki  

Zastosowanie pastwiskowego sposobu użytkowania 57% – – 1,75 100% 

Zastosowanie nawożenia lub wapnowania 10% – 1,5 – 15% 

Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez 
bronowanie lub przeorywanie 

50% – 1,5 – 75% 

Wykonanie jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych 
innych niż bronowanie i przeorywanie lub zabiegów 
pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu 
pierwszego pokosu 

20% – 1,5 – 30% 

Zastosowanie innej niż określona częstotliwości koszenia lub 
niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie 

33% – 1,5  – 50% 

Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni 
działki rolnej 

5% 1,25 – – 6% 

Pozostawienie większej niż 85% nieskoszonej powierzchni 
działki rolnej 

25% 1,25 – – 31% 

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki 
rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale 
graficznym 

10% 1,25 – – 13% 

Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy 
balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie 
w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej 
rozdrobnionej biomasy 

33% – 1,5 – 50% 

Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku 
biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi 
lub brogi  

25% 1,25 – – 31% 

Wypasanie w nieodpowiednim terminie 15% 1,25  – – 19% 

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt 10% –  1,5 – 15% 

§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objęte-

go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 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 dotychczasowe. 

§ 3. W 2016 r. oświadczenie, o którym mowa w § 19 ust. 1a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nada-

nym niniejszym rozporządzeniem, rolnik lub zarządca składa, w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r., na formularzu opra-

cowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel 
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