
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 października 2016 r. 

Poz. 1696 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 11 października 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich 

i płatności niezwiązanej do tytoniu 

Na podstawie art. 34 ust. 1–3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośred-

niego (Dz. U. poz. 1551 oraz z 2016 r. poz. 337 i 1579) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warun-

ków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz. U. poz. 351, 672 i 1536 oraz 

z 2016 r. poz. 450) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rozporządzenie określa również szczegółowe warunki wypłaty płatności bezpośrednich i płatności niezwią-

zanej do tytoniu.”; 

2) w § 15a uchyla się ust. 1; 

3) po § 15a dodaje się § 15b w brzmieniu: 

„§ 15b. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może wypłacać zaliczki na poczet płatności nie-

związanej do tytoniu na warunkach i w trybie określonych w odniesieniu do wypłaty zaliczek na poczet jednolitej 

płatności obszarowej, w wysokości ustalonej zgodnie z procentową wielkością zaliczek na poczet jednolitej płatności 

obszarowej.”. 

§ 2. Do wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia zmieniane-

go w § 1, za 2015 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2016 r. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel 

 

                                                           
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 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi (Dz. U. poz. 1906). 


