
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 maja 2014 r.

Poz. 611

OBWIESZCZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

z dnia 28 lutego 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
w sprawie rejonów wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwiesz-
czenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie rejonów wraż-
liwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym (Dz. U. Nr 39, poz. 212), z uwzględnieniem zmiany wprowadzo-
nej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
rejonów wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym (Dz. U. poz. 283). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejonów wrażliwych 
pod względem gospodarczym lub środowiskowym (Dz. U. poz. 283), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Gurbiel

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2014 r. (poz. 611)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie rejonów wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. d 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. Ustala się rejony wrażliwe pod względem gospodarczym lub środowiskowym, o których mowa w art. 7 ust. 2b pkt 2 
lit. b i ust. 2c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, na terenie 
których znajduje się siedziba stada samic z gatunków:
1) bydło domowe (Bos taurus) – określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) owca domowa (Ovis aries) – określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2010 r.

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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Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r.

Załącznik nr 1

REJONY WRAŻLIWE POD WZGLĘDEM GOSPODARCZYM LUB ŚRODOWISKOWYM,  
NA TERENIE KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ SIEDZIBA STADA SAMIC Z GATUNKU BYDŁO DOMOWE 

(BOS TAURUS)

1) województwo lubelskie;

2) województwo małopolskie;

3) województwo podkarpackie;

4) województwo śląskie;

5) województwo świętokrzyskie.

Załącznik nr 23)

REJONY WRAŻLIWE POD WZGLĘDEM GOSPODARCZYM LUB ŚRODOWISKOWYM,  
NA TERENIE KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ SIEDZIBA STADA SAMIC Z GATUNKU OWCA DOMOWA 

(OVIS ARIES)

1) województwo dolnośląskie;

2) województwo łódzkie;

3) województwo małopolskie;

4) województwo opolskie;

5) województwo podkarpackie;

6) województwo śląskie;

7) województwo świętokrzyskie.

3)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. zmieniającego roz- 
porządzenie w sprawie rejonów wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym (Dz. U. poz. 283), które weszło w ży-
cie z dniem 15 marca 2012 r.




