DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 2 lipca 2012 r.
Poz. 746
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 21 maja 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U.
Nr 39, poz. 211) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1:
a) uchyla się pkt 3,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w przypadku łąk i pastwisk innych niż wymienione w pkt 2 – okrywa roślinna jest na nich koszona i usuwana
co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca, lub są na nich wypasane zwierzęta w okresie wegetacyjnym traw.”;
2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. 1. Odległości, w jakich stosuje się nawozy na gruntach rolnych graniczących z:
1) jeziorami i zbiornikami wodnymi,
2) ciekami wodnymi,
3) rowami, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu,
4) kanałami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145),
5) strefami ochronnymi ujęć wody,
6) obszarami morskiego pasa nadbrzeżnego
– są określone w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń
z zakresu ich stosowania.
2. W przypadku obszarów, o których mowa w art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
odległości, w jakich stosuje się nawozy na gruntach rolnych graniczących z obiektami, o których mowa w ust. 1,
są określone w programach działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.”;
3) w załączniku do rozporządzenia uchyla się lp. 2801.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 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).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105,
z 2010 r. Nr 36, poz. 197, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2012 r. poz. 243.
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