
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. 

Poz. 1531 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 1 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych 

gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” 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. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warun-

ków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwa-

lifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 598) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przekazanie gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, może nastąpić wyłącznie na podsta-

wie umowy sprzedaży albo umowy darowizny. Warunek przekazania gospodarstwa rolnego uważa się za spełniony 

w dniu zawarcia umowy sprzedaży albo umowy darowizny, jeżeli w tym samym dniu nastąpiło wydanie przedmiotu 

umowy, w tym zwierząt gospodarskich. W przypadku wydania przedmiotu umowy, w tym zwierząt gospodarskich, kupu-

jącemu lub obdarowanemu w terminie późniejszym niż dzień zawarcia umowy, za dzień przekazania gospodarstwa rolnego 

uznaje się dzień wydania przedmiotu umowy, w tym zwierząt gospodarskich. W przypadku gdy przekazanie zwierząt  

gospodarskich następuje w innym dniu niż wydanie wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolne-

go, o których mowa w ust. 1 pkt 1, za dzień przekazania gospodarstwa rolnego uznaje się dzień wydania gruntów rolnych 

albo dzień wydania zwierząt gospodarskich, w zależności od tego, która z tych czynności została dokonana później.”; 

2) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje rolnikom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym 

pomoc jest przyznawana, jeżeli rolnik uzyskał co najmniej 2 punkty.”. 

§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do 

systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi 

przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Bogucki 

                                                           
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). 




