
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. 

Poz. 209 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 lutego 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem 
dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw 

w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej 

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych ryn-
ków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633 i 1512 oraz z 2014 r. poz. 1146) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku 
Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów 
niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. 
poz. 1468) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wsparcie jest udzielane za przeprowadzenie operacji wycofania z rynku produktów w okresie, 
o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1031/2014, jeżeli zostały spełnione warunki określone 
w rozporządzeniu nr 1031/2014.”, 

b) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) oznaczenie działek ewidencyjnych, na których jest lub była prowadzona uprawa, wraz z podaniem po-
wierzchni uprawy z podziałem na poszczególne rodzaje produktów;”, 

c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„6. Jeżeli łączna ilość produktów wynikająca z powiadomienia przekracza limit: 

1) 10 000 ton – w przypadku podmiotu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, albo 

2) 500 ton – w przypadku podmiotu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 

– uznaje się, że łączna ilość produktów wynikająca z tego powiadomienia jest równa odpowiedniemu limitowi, 
a ilość danego rodzaju produktu wynikająca z tego powiadomienia jest równa iloczynowi ilości tego produktu 
oraz stosunku odpowiedniego limitu do łącznej ilości produktów wynikającej z tego powiadomienia. 

7. Jeżeli ten sam podmiot złożył więcej niż jedno powiadomienie, przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do 
powiadomienia, którego złożenie spowodowało przekroczenie odpowiedniego limitu określonego w ust. 6, z tym 
że obliczając łączną ilość produktów oraz ilość danego rodzaju produktu, które uznaje się za wynikające z tego 
powiadomienia, zamiast odpowiedniego limitu określonego w ust. 6 uwzględnia się różnicę między tym limitem 
a łączną ilością produktów wynikającą z poprzednio złożonych przez ten podmiot powiadomień.”; 
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2) w § 5: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Maksymalna ilość produktów, która może zostać objęta operacjami, za które może przysługiwać 
wsparcie, wynosi w przypadku produktów, o których mowa: 

1) w art. 1 ust. 2 lit. i oraz j rozporządzenia nr 1031/2014 – 155 700 ton; 

2) w art. 1 ust. 2 lit. a, b, d oraz f rozporządzenia nr 1031/2014 – 18 650 ton.”, 

b) ust. 6–8 otrzymują brzmienie: 

„6. Jeżeli informacja, o której mowa w ust. 2, zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 11 maja 
2015 r., a ilość produktów objęta operacjami przeprowadzonymi do tego dnia okaże się mniejsza niż ilość tych 
produktów kwalifikująca się do objęcia operacjami zaplanowanymi do przeprowadzenia do tego dnia, Prezes 
Agencji w dniu 15 maja 2015 r. poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o: 

1) ilości tych produktów, jaka pozostała do wykorzystania w ramach limitu określonego w ust. 1, stanowiącej 
różnicę między ilością produktów kwalifikującą się do objęcia operacjami zaplanowanymi do przeprowa-
dzenia do dnia 11 maja 2015 r. a ilością objętą operacjami przeprowadzonymi do tego dnia; 

2) możliwości złożenia przez podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1, dodatkowych powiadomień dotyczą-
cych operacji obejmujących te produkty. 

7. Podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1, składa powiadomienie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, do dyrek-
tora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę nie później niż 
4 dni przed dniem planowanego przeprowadzenia tej operacji. Przepisy § 4 ust. 4–9 stosuje się odpowiednio. 

8. W dniu, w którym suma ilości produktów wynikająca z powiadomień, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 
przekroczy ilość podaną do publicznej wiadomości na podstawie ust. 6 pkt 1, Prezes Agencji poda do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o: 

1) zakończeniu przyjmowania powiadomień, o których mowa w ust. 6 pkt 2; 

2) wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających 
z powiadomień, o których mowa w ust. 6 pkt 2, złożonych do tego dnia.”; 

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Operacja wycofania z rynku produktów polega na przekazaniu tych produktów jednostce organizacyjnej lub 
osobie fizycznej, których rejestr prowadzi Prezes Agencji na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. 
o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynku lnu i konopi uprawia-
nych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, z 2012 r. poz. 243 i 1258 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub art. 9p 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.1)), z tym 
że w przypadku operacji wycofania z rynku produktów w celu innym niż bezpłatna dystrybucja, o której mowa 
w art. 34 ust. 4 rozporządzenia nr 1308/2013, produkty te mogą być przekazane wyłącznie: 

1) z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt, o których mowa w § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw 
nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 29), lub 

2) podmiotowi prowadzącemu biogazownię z przeznaczeniem na cele energetyczne.”; 

4) w § 7: 

a) w ust. 5: 

– w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) rodzaju operacji i sposobu produkcji;”, 

– w pkt 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„informacje dotyczące:”, 

b) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Oprócz dokumentów, o których mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 1031/2014, do wniosku o udzielenie 
wsparcia dołącza się:”; 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 

942, 1101 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 151. 
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5) w § 8: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, wydając decyzję o udzieleniu wsparcia, określa wysokość 
wsparcia jako iloczyn ilości produktów objętych operacją oraz maksymalnej kwoty wsparcia określonej odpo-
wiednio w załączniku II do rozporządzenia nr 1031/2014 albo w załączniku XI do rozporządzenia nr 543/2011, 
z tym że w przypadku pomidorów stosuje się maksymalną kwotę wsparcia określoną w załączniku XI do rozpo-
rządzenia nr 543/2011 dotyczącą okresu od dnia 1 listopada do dnia 31 maja.”, 

b) uchyla się ust. 3, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku operacji wycofania z rynku produktów przeprowadzonej przez podmioty, o których mo-
wa w § 4 ust. 1 pkt 2, jeżeli wysokość wsparcia w przeliczeniu na 1 ha upraw, z których pochodzą produkty ob-
jęte tą operacją, przekracza maksymalny poziom wsparcia określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, 
wsparcie przysługuje w wysokości stanowiącej iloczyn maksymalnego poziomu wsparcia określonego 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia i powierzchni tych upraw.”, 

d) uchyla się ust. 5 i 6; 

6) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. Środki z tytułu wsparcia wypłaca Agencja, w terminie określonym w art. 11 lit. b rozporządzenia 
nr 1031/2014.”; 

7)  uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

8) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Do wsparcia za przeprowadzenie operacji niezbierania plonów lub operacji wycofania z rynku produktów w celu 
bezpłatnej dystrybucji, o której mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające-
go rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia produ-
centów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 284 z 30.09.2014, str. 22, z późn. zm.), stosuje się przepisy dotych-
czasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz 
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Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 lutego 2015 r. (poz. 209) 

 

MAKSYMALNY POZIOM WSPARCIA W PRZELICZENIU NA 1 HA UPRAW,  
Z KTÓRYCH POCHODZĄ PRODUKTY OBJĘTE OPERACJĄ WYCOFANIA Z RYNKU 

 

Lp. Produkt Maksymalny poziom  
wsparcia na 1 ha 

w odniesieniu do operacji 
wycofania z rynku  

produktówz przeznaczeniem 
na bezpłatną dystrybucję  

(w euro) 

Maksymalny poziom 
wsparcia na 1 ha 

w odniesieniudo operacji 
wycofania z rynku  

produktów 
z przeznaczeniem na cele 

inne niż bezpłatna  
dystrybucja 

(w euro) 

1 pomidory kod CN 0702 00 00; pod osłonami 90 585,00 60 390,00 

2 marchew kod CN 0706 10 00; 7 391,37 4 927,58 

3 papryka słodka kod CN 0709 60 10; pod osłonami 48 840,00 33 000,00 

4 ogórki kod CN 0707 00 05; pod osłonami 64 800,00 43 200,00 

5 jabłka kod CN 0808 10; 5 195,88 4 045,32 

6 gruszki kod CN 0808 30; 2 718,90 1 812,60 

 


		2015-02-12T12:30:41+0100




