
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 marca 2014 r.

Poz. 296

RozpoRządzenie
MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi1)

z dnia 6 marca 2014 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 2012 r. poz. 1164, 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 oraz z 2012 r. poz. 746) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1 w ust. 1:

a)  pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)  w przypadku łąk i pastwisk innych niż wymienione w pkt 2, na których znajdują się:
a)  murawy kserotermiczne (6210), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410) lub
b)  siedliska gatunków motyli: przeplatki aurinia (1065), czerwończyka nieparka (1060), czerwończyka 

fioletka (4038), modraszka nausitous (6179), modraszka telejus (6177), lub
c)  siedliska gatunków ptaków: błotniaka łąkowego (Circus pygargus), wodniczki (Acrocephalus palu-

dicola)
– okrywa roślinna jest na nich koszona i usuwana co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 paździer-
nika, pod warunkiem że rolnik w terminie do dnia 9 czerwca danego roku złoży oświadczenie o występo-
waniu na łące lub pastwisku danego siedliska do właściwego w sprawach dotyczących płatności bezpośred-
niej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i wsparcia specjalnego 
kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na formularzu opraco-
wanym i udostępnionym przez tę Agencję, lub są na nich wypasane zwierzęta w okresie wegetacyjnym 
traw;”,

b)  dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5)  w przypadku trwałych użytków zielonych z wyjątkiem łąk i pastwisk wymienionych w pkt 2 i 4 – 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)  w § 3:

a)  w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842),”,

1) 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 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. poz. 311 oraz z 2014 r. 
poz. 240.
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b)  dodaje się ust. 5–8 w brzmieniu:

„5. Zabrania się wprowadzania bezpośrednio i pośrednio do wód podziemnych substancji szczególnie szkod-
liwych określonych w wykazie I załącznika nr 11 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 oraz z 2009 r. Nr 27, 
poz. 169), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ście-
ków do wód lub do ziemi”, w zakresie, w jakim dotyczy to działalności rolniczej.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku, gdy substancje, o których mowa w wykazie I załącznika nr 11 
do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
są zawarte w ściekach bytowych i komunalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.3)).

7. Zabrania się wprowadzania do gleby substancji szczególnie szkodliwych określonych w wykazie II załącz-
nika nr 11 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi, w zakresie, w jakim dotyczy to działalności rolniczej.

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
1)  rolnik posiada pozwolenie wydane na podstawie art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 

i przestrzega warunków w nim zawartych lub
2)  substancje, o których mowa w wykazie II załącznika nr 11 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, są zawarte w ściekach bytowych i komu-
nalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.”;

3)  w § 3a w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) kanałami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,

5)  ujęciami wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
– Prawo wodne,”.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.




