
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 grudnia 2015 r. 

Poz. 2089 

RO ZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW 

z dnia 8 grudnia 2015 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1438 oraz z 2015 r. poz. 308 i 349) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów rea-
lizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, 230, 1345, 1346 i 1608) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 13e: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W 2015 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki 
państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu 
w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który w 2015 r. prowadzi gospodarstwo w rozumieniu art. 2 
pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 
w którym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (sus scrofa), położone na obszarze określo-
nym w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadze-
nia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na la-
ta 2015–2018 (Dz. U. poz. 517).”, 

b) uchyla się ust. 2, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego 
Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego 
producenta rolnego złożony w terminie do dnia 14 grudnia 2015 r., na formularzu opracowanym 
i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.”, 

d) uchyla się ust. 9; 

2) po § 13e dodaje się § 13f w brzmieniu: 

„§ 13f. 1. W 2015 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki 
państwa w zakresie objętym działem administracji rządowej – rybołówstwo, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, podat-
nikowi podatku rolnego, który w 2015 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych poło-
żonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury 
i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołów-
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stwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczą-
cych pomocy publicznej. 

3. Stawka pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybio-
nymi. 

4. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zary-
bionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni określonej w ust. 3. 

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika podatku rolnego, na wniosek tego podatnika 
złożony w terminie do dnia 14 grudnia 2015 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej 
stronie internetowej. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera co najmniej: 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gos-
podarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub weterynaryjny numer identyfikacyjny 
nadany przez powiatowego lekarza weterynarii; 

3) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer 
identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa 
polskiego – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

4) numer działki ewidencyjnej, na której znajduje się staw zarybiony, wraz z nazwą obrębu ewidencyjnego, 
w którym ta działka się znajduje, oraz powierzchnię stawu zarybionego. 

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się: 

1) oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub de minimis w rolnictwie lub de minimis 
w sektorze rybołówstwa i akwakultury określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; 

2) oświadczenie podatnika podatku rolnego o powierzchni stawu zarybionego, na wskazanej we wniosku działce 
ewidencyjnej; 

3) oświadczenie podatnika podatku rolnego o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sa-
kowicza w Olsztynie formularza sprawozdania (RRW-22) dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilo-
ści ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za rok 
2013 i 2014, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej.”. 

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

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 

 




