
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. 

Poz. 772 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI
1) 

z dnia 1 czerwca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy  

lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej  

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz,  

oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza 

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środ-

ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173 oraz z 2015 r. poz. 349) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie działań, w ramach któ-

rych wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie 

internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz 

warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza (Dz. U. Nr 55, poz. 288 oraz z 2015 r. poz. 363) 

w § 3 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 1: 

a)  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Formularz umożliwia zaznaczenie w elektronicznej formie materiału graficznego, o którym mowa w art. 72 

ust. 3 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”:”, 

b)  pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) granic działek rolnych w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, zwanych dalej 

„działkami rolnymi”, w tym tych, na których są realizowane poszczególne pakiety i warianty objęte zobo-

wiązaniem rolnośrodowiskowym, oraz występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie 

działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych oraz elementów krajobrazu rolniczego nieużyt- 

kowanych rolniczo, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 361, z późn. zm.
2)

), zwanego dalej „rozporządzeniem rolnośrodowiskowym”; 

2) granic zalesionego gruntu – w przypadku zalesiania gruntów rolnych;”; 

                                                           
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). 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1312, z 2014 r. poz. 324 i 1487 oraz z 2015 r. 

poz. 350. 
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2)  w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli rolnik nie ubiega się równocześnie 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 on również następujące obiekty znajdujące się w obrębie działki rol-

nej:”. 

§ 2. Wnioski, o których mowa w § 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożone za pomocą formularza umieszczo-

nego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, lecz nie wcześniej niż w dniu 15 marca 2015 r., uznaje się za złożone zgodnie z przepisami rozporządze-

nia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. Z. Szalczyk 

 




