
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 marca 2012 r.

Poz. 151

Obwieszczenie 
Ministra rOlnictwa i rOzwOju wsi1) 

z dnia 12 marca 2012 r. 

o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych 
wdrażających te przepisy 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpo-
średniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.2)) ogłasza się zmianę wykazu stanowiącego załącznik do ob-
wieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w prze-
pisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M. P. Nr 17, poz. 224, z późn. 
zm.3)).

W tabeli lp. 14 otrzymuje brzmienie: 
 
Poniższe wymogi obowiązują rolników na terenie całego kraju   
14.   Art. 13 ust. 1 lit. a 

dyrektywy Rady 
92/43/EWG 

§ 6 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. 
w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
(Dz. U. poz. 81), zwanego dalej „roz-
porządzeniem w sprawie ochrony ga-
tunkowej roślin”   

Przestrzega się zakazu umyślnego zrywania, niszczenia 
i uszkadzania oraz zbioru roślin objętych ochroną na 
podstawie przepisów § 2 rozporządzenia w sprawie 
ochrony gatunkowej roślin i wymienionych w załączni-
ku nr 1 do tego rozporządzenia w zakresie, w jakim ga-
tunki roślin wymienione w tym załączniku pokrywają 
się z załącznikiem nr 4 lit. b do dyrektywy Rady 
92/43/EWG 

 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, 
z 2010 r. Nr 36, poz. 197, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2012 r. poz. 243. 

3)  Zmiany wymienionego obwieszczenia zostały ogłoszone w M. P. z 2010 r. Nr 16, poz. 169, z 2011 r. Nr 2, poz. 20 i Nr 27, poz. 229 oraz 
z 2012 r. poz. 64.   




