
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 li-
stopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Eu-
ropejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
(Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
20 lipca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie
przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy do-
brostanu zwierzàt obj´tej planem rozwoju obszarów
wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809, z póên. zm.2))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 5 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Je˝eli zwi´kszenie powierzchni u˝ytków rol-
nych, na których jest realizowany program rol-
noÊrodowiskowy w zakresie pakietów innych
ni˝ wymieniony w § 1 ust. 2 pkt 5, powoduje
koniecznoÊç opracowania nowego planu dzia-
∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej, zwi´kszenia ta-
kiego mo˝na dokonaç nie póêniej ni˝ w dniu
15 marca 2007 r. Do terminu realizacji nowego
planu dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej przepis
§ 13 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.”;

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Produkcja zwierz´ca, o której mowa w ust. 1
pkt 1, jest zbilansowana z produkcjà roÊlinnà,
je˝eli obsada zwierzàt gospodarskich wynosi
co najmniej 0,6 du˝ej jednostki przeliczeniowej
(DJP) wyliczonej na podstawie wspó∏czynni-
ków przeliczeniowych, o których mowa w za-
∏àczniku do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreÊlenia
rodzajów przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko oraz szczegó∏o-
wych uwarunkowaƒ zwiàzanych z kwalifikowa-
niem przedsi´wzi´cia do sporzàdzenia raportu
o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573 oraz z 2005 r. Nr 92, poz. 769), na
hektar gruntu rolnego.”;

3) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wnioski o przyznanie kolejnych p∏atnoÊci rol-
noÊrodowiskowych sk∏ada si´ w terminie okre-

Êlonym do sk∏adania wniosków o przyznanie
p∏atnoÊci w przepisach o p∏atnoÊciach do
gruntów rolnych i p∏atnoÊci cukrowej, poczàw-
szy od roku nast´pujàcego po roku, w którym
zosta∏a wydana decyzja administracyjna
o przyznaniu pierwszej p∏atnoÊci rolnoÊrodo-
wiskowej.”;

4) w § 11a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli wniosek o przyznanie kolejnej p∏atnoÊci
rolnoÊrodowiskowej zosta∏ z∏o˝ony po termi-
nie okreÊlonym do sk∏adania wniosków o przy-
znanie p∏atnoÊci w przepisach o p∏atnoÊciach
do gruntów rolnych i p∏atnoÊci cukrowej, jed-
nak nie póêniej ni˝ do 25 dnia kalendarzowego
liczonego od dnia, w którym up∏ynà∏ ten ter-
min, p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa za dany rok
podlega zmniejszeniu o 1 % za ka˝dy dzieƒ ro-
boczy opóênienia.”;

5) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 5,
w przypadku realizacji pakietu wymienionego
w § 1 ust. 2 pkt 7, do∏àcza si´ zaÊwiadczenie
o Êredniorocznym stanie zwierzàt wpisanych
do ksi´gi zwierzàt hodowlanych, wydane przez
podmiot prowadzàcy ksi´g´ albo podmiot
upowa˝niony do prowadzenia oceny wartoÊci
u˝ytkowej. ZaÊwiadczenie to za ostatni rok re-
alizacji programu rolnoÊrodowiskowego sk∏a-
da si´ w terminie do dnia 30 kwietnia roku,
w którym zakoƒczono realizacj´ tego progra-
mu.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Je˝eli w okresie od dnia z∏o˝enia wniosku
do dnia wydania decyzji administracyjnej
w sprawie p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej
nastàpi przeniesienie posiadania gospo-
darstwa rolnego lub jego cz´Êci, lub sta-
da zwierzàt ras lokalnych na rzecz innego
producenta rolnego w wyniku umowy
sprzeda˝y lub innej umowy, p∏atnoÊç rol-
noÊrodowiskowa przys∏uguje producen-
towi rolnemu, na rzecz którego przenie-
siono posiadanie gospodarstwa rolnego
lub jego cz´Êci, lub stada zwierzàt ras lo-
kalnych, je˝eli w terminie 35 dni od dnia
tego przeniesienia z∏o˝y on wniosek do
kierownika biura powiatowego Agencji
i zobowià˝e si´ do kontynuowania reali-
zacji programu rolnoÊrodowiskowego do
koƒca okresu obj´tego zobowiàzaniem,
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zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej
na wspieranie przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzàt obj´tej planem
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———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162,
poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64.

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2160, z 2005 r. Nr 22,
poz. 179 i Nr 131, poz. 1095 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 521.



o którym mowa w § 2 ust. 1, z∏o˝onym
przez poprzedniego posiadacza gospo-
darstwa rolnego.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do-
∏àcza si´ kopi´ umowy sprzeda˝y lub in-
nej umowy, w wyniku której nastàpi∏o
przeniesienie posiadania gospodarstwa
rolnego lub jego cz´Êci, lub stada zwie-
rzàt ras lokalnych.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowied-
nio, w przypadku gdy przeniesienie po-
siadania gospodarstwa rolnego lub jego
cz´Êci, lub stada zwierzàt ras lokalnych
nastàpi∏o po dniu wydania decyzji admi-
nistracyjnej w sprawie p∏atnoÊci rolno-
Êrodowiskowej.”;

7) w § 17 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) zmniejszy∏ powierzchni´ u˝ytków rolnych, na
których powinien byç realizowany program
rolnoÊrodowiskowy, przy czym wstrzymaniu

i zwrotowi podlega ta cz´Êç p∏atnoÊci, która zo-
sta∏a przyznana do dzia∏ek rolnych obj´tych
zmniejszeniem;”;

8) w za∏àczniku nr 1 w cz´Êci II w ust. 5 w pkt 2 doda-
je si´ lit. g w brzmieniu:

„g) po roÊlinie uprawianej w mi´dzyplonie,
a w nast´pnym roku w plonie g∏ównym, nie
mo˝e byç uprawiana ta sama roÊlina lub jej
forma jara.”;

9) za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia.

§ 2. W roku 2007 podlegajà rozpatrzeniu równie˝
wnioski z∏o˝one w terminie okreÊlonym na podstawie
dotychczasowych przepisów.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 14 marca 2007 r. (poz. 302)

WYSOKOÂå ZMNIEJSZE¡ P¸ATNOÂCI ROLNOÂRODOWISKOWYCH
DOKONYWANYCH W RAMACH PAKIETÓW LUB WARIANTÓW
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