
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. 

Poz. 364 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI
1)

 

z dnia 13 marca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla 

obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej 

w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” 

objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „płatnością ONW”, a także przestrzen-

ny zasięg wdrażania tego działania, w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie płatności ONW;  

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie płatności ONW; 

3) przypadki, w których następca prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie płatności ONW albo przejmujący 

posiadanie gospodarstwa rolnego lub jego części może, na swój wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania na 

miejsce tego podmiotu, oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania; 

4) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo przejmującemu posiadanie gospodarstwa rolnego lub 

jego części jest przyznawana płatność ONW, oraz warunki i tryb przyznania tej płatności. 

§ 2. 1. Płatność ONW przysługuje rolnikowi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskie-

go i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla 

rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwa-

nego dalej „rozporządzeniem nr 1307/2013”, którego gospodarstwo rolne jest położone na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zwanemu dalej „rolnikiem”, jeżeli: 

1) spełnia warunki określone w art. 31 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”; 

2) łączna powierzchnia użytków rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1  akapit drugi lit. f rozporządzenia nr 1305/2013, 

zwanych dalej „użytkami rolnymi”, położonych na obszarach górskich lub na innych obszarach charakteryzujących 

się szczególnymi ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, zwanych dalej „obszarami 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
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ONW”, na których jest prowadzona działalność rolnicza w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

nr 1307/2013, posiadanych w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, wynosi 

co najmniej 1 ha; 

3) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

2. Płatność ONW jest przyznawana do użytków rolnych: 

1) na których jest: 

a) położona działka rolna w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią 

i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) 

nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013,  

str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1306/2013”, o powierzchni co najmniej 0,1 ha, zwana 

dalej „działką rolną”; 

b) prowadzona działalność rolnicza w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1307/2013; 

2) położonych na obszarach ONW. 

3. Płatność ONW przysługuje do powierzchni użytków rolnych, o których mowa w ust. 2, będących w posiadaniu 

rolnika w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, wynoszącej nie więcej niż 

75 ha, a w przypadku rolnika realizującego w 2014 r. 5-letnie zobowiązanie, o którym mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach 

o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007–2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329) (w brzmieniu z dnia 15 marca 2010 r., Dz. U. Nr 39, poz. 219), zwane dalej „5-letnim 

zobowiązaniem”, do powierzchni użytków rolnych objętej tym zobowiązaniem, wynoszącej nie więcej niż 300 ha. 

4. Elementy krajobrazu, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 

11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do 

zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyj-

nych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej 

zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 640/2014”, określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpo-

średniego (Dz. U. poz. 308), zwanej dalej „ustawą o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego”, uznaje się 

za część działki rolnej, jeżeli ich szerokość nie przekracza szerokości określonej w tych przepisach. 

5. W przypadku gdy na działce rolnej występują drzewa, płatność ONW może być przyznana do użytków rolnych, na 

których jest położona ta działka, jeżeli spełnia ona wymagania określone w art. 9 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia 

nr 640/2014, a liczba drzew na hektar tych użytków nie przekracza maksymalnego zagęszczenia określonego w przepisach 

wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 

6. W przypadku gdy użytki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności ONW są przedmiotem współpo-

siadania w dniu 31 maja danego roku, płatność ONW przysługuje temu współposiadaczowi, na którego pozostali współpo-

siadacze wyrazili zgodę. Zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli miałaby pochodzić od współposiadacza będącego małżonkiem 

wnioskodawcy. 

§ 3. 1. Wysokość płatności ONW w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn stawek płatności na 1 ha 

użytków rolnych i powierzchni użytków rolnych, do których przysługuje płatność ONW, po uwzględnieniu zmniejszeń 

lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności. 

2. Przy ustalaniu wysokości płatności ONW uwzględnia się powierzchnię działek rolnych, nie większą jednak niż 

maksymalny kwalifikowalny obszar, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 640/2014, określony 

w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

3. Płatność ONW jest przyznawana rolnikowi w wysokości: 

1) 179 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej I,  

2) 264 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej II,  

3) 264 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu ze specyficznymi utrudnieniami,  
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4) 450 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu górskiego 

– stanowiących stawki podstawowe. 

4. Płatność ONW jest przyznawana w wysokości: 

1) 100% stawki podstawowej – za powierzchnię do 25 ha; 

2) 50% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 25 ha do 50 ha; 

3) 25% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 75 ha. 

5. W przypadku rolników realizujących 5-letnie zobowiązanie płatność ONW jest przyznawana w wysokości: 

1) 179 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej I, 

2) 264 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej II, 

3) 264 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu ze specyficznymi utrudnieniami, 

4) 320 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu górskiego 

– stanowiących stawki podstawowe. 

6. W przypadku rolników realizujących 5-letnie zobowiązanie płatność ONW jest przyznawana w wysokości: 

1) 100% stawki podstawowej – za powierzchnię do 50 ha; 

2) 50% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do  100 ha;  

3) 25% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha do 300 ha.  

7. Wykaz obszarów ONW zaliczonych do poszczególnych typów jest określony w załączniku do rozporządzenia  

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach 

o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007–2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329, z późn. zm.
2)

).  

8. Płatność ONW przyznana do użytków rolnych położonych: 

1) na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej I albo na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej II stanowi 

rekompensaty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju ob-

szarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; 

2) na obszarze ONW typu ze specyficznymi utrudnieniami stanowi rekompensaty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 

lit. c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-

ta 2014–2020; 

3) na obszarze ONW typu górskiego stanowi rekompensatę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

§ 4. 1. Kwotę płatności ONW oblicza się, biorąc pod uwagę użytki rolne położone na obszarach ONW, dla których 

obowiązują stawki podstawowe – w kolejności od najwyższej do najniższej. 

2. Płatność ONW jest wypłacana w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożo-

ny wniosek o przyznanie płatności ONW. 

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie płatności ONW, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postę-

powania administracyjnego, z wyłączeniem adresu, zawiera: 

1) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został 

nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewi-

dencji ludności (PESEL), natomiast jeżeli osoba ta nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu 

lub numer innego dokumentu tożsamości; 

                                                           
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 138, poz. 1127, z 2010 r. Nr 39, poz. 219 i Nr 175, 

poz. 1185, z 2011 r. Nr 55, poz. 286, z 2012 r. poz. 272, z 2014 r. poz. 323 oraz z 2015 r. poz. 347. 
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2) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospo-

darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

3) oświadczenie o: 

a) powierzchni działek ewidencyjnych, 

b) sposobie wykorzystywania działek rolnych; 

4) oświadczenia i informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej 

w rozumieniu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, określone w przepisach wyda-

nych na podstawie art. 22 ust. 10 tej ustawy, niewymienione w pkt 1–3; 

5) oświadczenia i zobowiązania rolnika związane z płatnością ONW; 

6) informację o załącznikach dołączonych do wniosku. 

2. Wniosek o przyznanie płatności ONW składa się do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika, 

w formie pisemnej, w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu 

przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 

3. Do wniosku o przyznanie płatności ONW rolnik dołącza materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 

ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, udostępniony lub przesłany przez Agencję. 

4. Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów 

o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to na materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 

ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, zaznacza również obiekty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski 

w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 352), znajdujące się na 

użytkach rolnych będących w jego posiadaniu. 

5. W przypadku gdy rolnik po raz pierwszy ubiega się o przyznanie płatności ONW do danych użytków rolnych, 

Agencja, na wniosek rolnika sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję, udostępnia materiał graficzny, 

o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, w którym wskazuje działki ewidencyjne, na których są po-

łożone te użytki rolne. 

§ 6. 1. Jeżeli nastąpi przeniesienie posiadania użytków rolnych, do których przysługuje płatność ONW, na rzecz in-

nego podmiotu w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, płatność ONW przysługuje temu podmiotowi: 

1) w przypadku gdy przeniesienie posiadania miało miejsce nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym został zło-

żony wniosek o przyznanie płatności ONW; 

2) na jego wniosek złożony do dnia 30 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW. 

2. Podmiot przejmujący posiadanie we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podaje numer identyfikacyjny nada-

ny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnios- 

ków o przyznanie płatności albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o  wpis do ewidencji producentów w rozumieniu 

tych przepisów. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot przejmujący posiadanie dołącza umowę sprzedaży, dzierża-

wy lub inną umowę, w której wyniku nastąpiło przeniesienie posiadania użytków rolnych, do których przysługuje płatność 

ONW, lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika 

Agencji. 

4. Podmiot przejmujący posiadanie składa wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, do kierownika biura powiatowego 

Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW przez przekazującego posiadanie. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniu w sprawie przyznania płatności ONW przejmujący posia-

danie wstępuje na miejsce przekazującego posiadanie. 

6. Za dzień przeniesienia posiadania użytków rolnych, do których przysługuje płatność ONW, na rzecz innego pod-

miotu uznaje się dzień określony w umowie sprzedaży, dzierżawy lub innej umowie, w której wyniku nastąpiło przenie-

sienie posiadania. Jeżeli w umowie nie został określony termin przeniesienia posiadania użytków rolnych, do których 

przysługuje płatność ONW, za dzień przeniesienia posiadania tych działek lub ich części przyjmuje się dzień zawarcia 

umowy. 

7. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie podlega przywróceniu. 



      

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 364 

 
§ 7. 1. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności 

ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW, płatność ONW przysługuje jego spadkobiercy, 

jeżeli użytki rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW, były w posiadaniu rolnika lub jego spadko-

biercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadkobierca rolnika wstępuje do toczącego się postępowania na jego 

miejsce na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku. 

3. Spadkobierca rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny nadany w trybie przepi-

sów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów w rozumieniu tych przepisów. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika dołącza: 

1) odpis prawomocnego postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo 

2) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o  stwierdzenie nabycia spadku: 

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo 

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: 

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo 

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz 

z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo kopią tego po-

twierdzenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika 

Agencji, albo 

3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, spadkobierca rolnika składa odpis prawomocnego postanowienia są-

du o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. 

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedzi-

czenia sporządzonego przez notariusza wynika, że do nabycia spadku uprawnionych jest więcej spadkobierców niż jeden 

spadkobierca rolnika, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania płatności ONW: 

1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo 

2) składa wraz z postanowieniem sądu, o którym mowa w ust. 5 

– oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce rolnika 

i przyznanie mu płatności ONW. 

7. Zgoda, o której mowa w ust. 6, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, 

o którym mowa w ust. 2, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do któ-

rego rolnik złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, decyzję w sprawie przyznania płatności ONW spadkobiercy rolnika 

wydaje się po złożeniu przez niego odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

10. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu. 

11. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, 

użytki rolne objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW złożonym przez tego rolnika lub prawo majątkowe, z którym 

łączy się posiadanie tych użytków, przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio. 

§ 8. 1. W przypadku rozwiązania, połączenia lub podziału rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, 

w których wyniku zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1, w okresie od 

dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW 

płatność ONW przysługuje następcy prawnemu rolnika, jeżeli użytki rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie 

płatności ONW, były w posiadaniu rolnika lub jego następcy prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten 

wniosek. 
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2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny rolnika wstępuje do toczącego się postępowania na miej-

sce rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w którego wyniku zaist-

niało następstwo prawne. 

3. Następca prawny rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny nadany w trybie 

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów w rozumieniu tych 

przepisów. 

4.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie na-

stępstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnio-

nego pracownika Agencji. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do 

którego rolnik złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1. 

6. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu. 

§ 9. 1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności ONW rolnik, do którego została skierowana de-

cyzja, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania. 

2. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności ONW rolnik, do którego została skierowana decyzja, 

został rozwiązany lub nastąpiło jego połączenie lub podział, lub wystąpiło inne zdarzenie prawne, w którego wyniku zaist-

niało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu rolni-

kowi jako stronie postępowania, przysługują jego następcy prawnemu. 

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowa-

nia, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili 

pisemną zgodę. 

4. Należności z tytułu płatności ONW przyznanej w decyzji, o której mowa w ust. 1, są przedmiotem dziedziczenia. 

5. Jeżeli płatność ONW nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika lub rachunek rolnika prowadzony 

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jego spadkobierca, który nie kwestionuje należności określonej 

w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę przyznanej płatności ONW do kierownika biura powiatowe-

go Agencji, do którego rolnik złożył wniosek o przyznanie tej płatności, wraz z: 

1) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – w terminie 14 dni od dnia uprawo-

mocnienia się postanowienia sądu albo 

2) zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza – w terminie 14 dni od dnia 

wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo 

3)  w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku: 

a) zaświadczeniem sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo 

b) kopią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: 

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo 

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz 

z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo kopią tego potwierdzenia potwier-

dzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji 

– jednak nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi decyzji w sprawie przyznania płatności 

ONW. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, spadkobierca rolnika składa odpis prawomocnego postanowienia są-

du o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. 

7. Jeżeli płatność ONW nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika, o którym mowa w ust. 2, lub rachunek 

tego rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jego następca prawny, który nie kwestionuje 

należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 2, składa wniosek o wypłatę przyznanej płatności ONW do kierow-

nika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, w terminie 3 miesięcy od 

dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji. 
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8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie na-

stępstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnio-

nego pracownika Agencji. 

9. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedzi-

czenia sporządzonego przez notariusza wynika, że do nabycia spadku uprawnionych jest więcej spadkobierców niż jeden 

spadkobierca rolnika, spadkobierca występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5: 

1) dołącza do tego wniosku albo 

2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 6 

– oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wypłatę mu płatności ONW. 

10. Zgoda, o której mowa w ust. 9, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, 

o którym mowa w ust. 5, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego. 

11. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności ONW kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję 

w sprawie wypłaty tych płatności. 

12. W przypadku niezłożenia wniosku o wypłatę płatności ONW albo w przypadku wydania decyzji o odmowie wy-

płaty płatności ONW decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wygasają z mocy prawa. 

§ 10. W przypadku złożenia przez rolnika za dany rok kalendarzowy zarówno wniosku o przyznanie płatności ONW, 

o którym mowa w § 5 ust. 1, jak i wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, § 7 ust. 2 lub § 8 ust. 2, wnioski te są rozpa-

trywane łącznie. 

§ 11. 1. Jeżeli rolnik, realizujący 5-letnie zobowiązanie, zaniechał prowadzenia działalności rolniczej na użytkach 

rolnych, do których została mu przyznana płatność ONW, w okresie objętym tym zobowiązaniem, to zwraca: 

1) całość płatności ONW za cały okres jej pobierania, jeżeli zaniechał prowadzenia tej działalności: 

a) na wszystkich użytkach rolnych położonych na obszarach ONW, 

b) na części użytków rolnych położonych na obszarach ONW, a ich łączna powierzchnia, na której nadal jest pro-

wadzona działalność rolnicza, wynosi mniej niż 1 ha; 

2) część płatności ONW, która została przyznana do powierzchni tych użytków rolnych położonych na obszarach 

ONW, na których zaniechał prowadzenia tej działalności, za cały okres jej pobierania, jeżeli łączna powierzchnia 

tych użytków położonych na obszarach ONW, na których nadal jest prowadzona działalność rolnicza, wynosi co 

najmniej 1 ha. 

2. Jeżeli rolnik, realizujący 5-letnie zobowiązanie, zaniechał prowadzenia działalności rolniczej na skutek przeniesie-

nia posiadania użytków rolnych położonych na obszarach ONW na rzecz innego podmiotu w wyniku umowy sprzedaży, 

dzierżawy lub innej umowy, zwraca płatność ONW w części, która została przyznana do użytków rolnych położonych na 

obszarach ONW: 

1) które pozostały w posiadaniu rolnika, jeżeli ich łączna powierzchnia wynosi mniej niż 1 ha; 

2) których posiadanie zostało przeniesione na rzecz innego podmiotu, chyba że: 

a) rolnik złożył niezwłocznie po przeniesieniu posiadania tych użytków rolnych do kierownika biura powiatowego 

Agencji, na formularzu udostępnionym przez Agencję, oświadczenie podmiotu, na którego rzecz zostało prze-

niesione posiadanie tych użytków, zawierające zobowiązanie tego podmiotu do: 

– kontynuowania działalności rolniczej na tych użytkach rolnych do końca okresu objętego tym zobowiąza-

niem, 

– zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty pomocy ONW uzyskanej przez poprzedniego posiadacza 

użytków rolnych położonych na obszarach ONW, jaką posiadacz ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby za-

niechał prowadzenia działalności rolniczej na tych użytkach – w przypadku zaniechania działalności rolniczej 

na użytkach rolnych położonych na obszarach ONW w okresie objętym tym zobowiązaniem 

lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Agencji wzywającego do złożenia wyjaśnień, 

albo 

b) podmiot przejmujący posiadanie tych użytków rolnych złożył, na formularzu udostępnionym przez Agencję, 

oświadczenie, w którym zobowiązuje się do kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego tym 

zobowiązaniem, wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2. 



      

Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 364 

 
3. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, rolnik dołącza dokumenty potwierdzające przeniesienie po-

siadania użytków rolnych. 

4. Do ustalania dnia przeniesienia posiadania, o którym mowa w ust. 2, przepisy § 6 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke 

 




