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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 6 maja 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007—2013
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 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. Nr 33, poz. 262
i Nr 161, poz. 1286 oraz z 2010 r. Nr 39, poz. 218) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 19:
a) w ust. 1:

c) w ust. 2:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zaświadczenie o średniorocznym stanie
zwierząt, do których przysługuje płatność
rolnośrodowiskowa, wydane przez podmiot prowadzący księgę hodowlaną albo
podmiot prowadzący ocenę wartości
użytkowej zwierząt, wraz z kopią wykazu
tych zwierząt potwierdzoną przez podmiot upoważniony do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych, a w przypadku świń
— przez prowadzącego księgi hodowlane
świń — w przypadku realizacji pakietu
wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7;”,

— uchyla się pkt 4;

— uchyla się pkt 2,
— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 43a. W 2010 r. do przyznawania płatności rolnośrodowiskowej stosuje się przepis § 43,
z tym że:
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„6) zaświadczenie, że stado zwierząt ras lokalnych jest objęte programem ochrony
zasobów genetycznych, wydane przez
podmiot upoważniony do realizacji lub
koordynacji działań w zakresie ochrony
zasobów genetycznych, wraz z kopią wykazu zwierząt zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych
potwierdzoną
przez
ten
podmiot,
a w przypadku świń — przez prowadzącego księgi hodowlane świń — w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4
ust. 1 pkt 7.”,

2) § 43a otrzymuje brzmienie:

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w przypadku, o którym mowa w § 5a, przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się
odpowiednio.”,

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655,
z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490.

1) w przypadku realizacji, na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem
rozwoju obszarów wiejskich, pakietu
strefy buforowe, płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w ramach
pakietu wymienionego w § 4 ust. 1
pkt 9;

2) nie jest wymagane, aby rolnik w ramach
zobowiązania rolnośrodowiskowego dodatkowo rozpoczął realizację co najmniej
jednego z pakietów, o których mowa
w § 4 ust. 1 pkt 4, 5 i 7.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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