
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 5 lipca 2019 r. 

Poz. 1246 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1) 

z dnia 19 czerwca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 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 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.
2)

) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 21 w ust. 1: 

a) w pkt 1 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„– zawierającego wyniki analizy gleby pobranej, zgodnie z normą w zakresie pobierania próbek do badań 

agrochemicznych gleby, z poszczególnych działek rolnych położonych na gruntach ornych, objętych 

zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 

wykonanej w laboratorium okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub innym laboratorium wykonującym 

badania agrochemiczne gleb,”, 

b) w pkt 2 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„– zawierającego wyniki analizy gleby pobranej, zgodnie z normą w zakresie pobierania próbek do badań 

agrochemicznych gleby, z poszczególnych działek rolnych położonych na gruntach ornych, będących 

w posiadaniu rolnika i na których wykonano analizę, o której mowa w pkt 1 lit. a tiret pierwsze, wykonanej 

w laboratorium okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub innym laboratorium wykonującym badania 

agrochemiczne gleb i tą samą metodą, którą została wykonana analiza, o której mowa w pkt 1,”; 

2) w § 24 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, spadkobierca rolnika lub zarządcy składa odpis prawomocnego 

postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postano-

wienia.”; 

                                                           
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 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi (Dz. U. poz. 1250). 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 765, z 2016 r. poz. 326, 589 i 1367, z 2017 r. 

poz. 806 i 2139, z 2018 r. poz. 584 oraz z 2019 r. poz. 495. 
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3) w § 29 w ust. 5: 

a) w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez rolnika lub 

zarządcę do końca okresu objętego tym zobowiązaniem, 

b) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej uzyskanej przez 

rolnika lub zarządcę, jaką ten rolnik lub zarządca byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji 

zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego przez tego rolnika lub zarządcę wystąpiły okoliczności 

stanowiące podstawę do zwrotu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, wymienione w § 34 ust. 1–3;”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione posiadanie 

gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez rolnika lub 

zarządcę, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez 

występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.”; 

4) w § 33 w ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) o których mowa w ust. 10, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna za rok, w którym stwierdzono uchybienie, 

o którym mowa w ust. 10, podlega zwrotowi w części stanowiącej 30% wysokości tej płatności.”; 

5) w § 34a pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) ust. 11 pkt 2 – wysokość tego zwrotu dla lat poprzedzających rok, za który płatność rolno-środowiskowo-

-klimatyczna podlegała zwrotowi zgodnie z § 33 ust. 11 pkt 2, wynosi 1% płatności rolno-środowiskowo-

-klimatycznej, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;”; 

6) w załączniku nr 4 do rozporządzenia ust. 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia; 

7) w załączniku nr 6 do rozporządzenia lp. 1 otrzymuje brzmienie: 

1 Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 486 zł/ha 

§ 2. Do przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-

-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „płatnością rolno-

-środowiskowo-klimatyczną”, w sprawach objętych postępowaniami: 

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2019 r., 

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały 

wznowione po dniu 14 marca 2019 r. 

– stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

§ 3. Do przyznawania i zwrotu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w sprawach objętych postępowaniami 

wszczętymi po dniu 14 marca 2019 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym 

niniejszym rozporządzeniem. 

§ 4. Do analiz gleby wykonanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przepisy § 21 ust. 1 pkt 1 

lit. a tiret pierwsze i pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu nadanym niniej-

szym rozporządzeniem. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 6, który 

wchodzi w życie z dniem 15 marca 2020 r. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 19 czerwca 2019 r. (poz. 1246) 

 

1. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone obejmuje następujące uprawy, rośliny i grupy upraw: 

Lp. 
Uprawy w rozumieniu art. 44 

rozporządzenia nr 1307/2013 
Rodzaje lub gatunki roślin Grupa upraw 

1 jęczmień jary jęczmień jary 

zboża 

jęczmień ozimy jęczmień ozimy 

kukurydza kukurydza cukrowa, kukurydza pękająca, kukurydza 

woskowata, kukurydza zwyczajna 

owies owies bizantyjski, owies nagi (nagoziarnisty jary), 

owies siewny, owies szorstki 

pszenica jara pszenica orkisz – jara, pszenica płaskurka – jara, 

pszenica samopsza – jara, pszenica twarda – jara, 

pszenica zwyczajna – jara 

pszenica ozima pszenica orkisz – ozima, pszenica płaskurka – ozima, 

pszenica samopsza – ozima, pszenica twarda – ozima, 

pszenica zwyczajna – ozima 

pszenżyto jare pszenżyto jare 

pszenżyto ozime pszenżyto ozime 

sorgo sorgo techniczne, sorgo sułtańskie, trawa sudańska 

szarłat szarłat z wyjątkiem Amaranthus retroflexus 

żyto jare żyto jare 

żyto ozime żyto krzyca, żyto ozime 

2 fasola fasola wielokwiatowa, fasola zwykła karłowa, fasola 

zwykła tyczna 

strączkowe 

i warzywa 

strączkowe 
groch groch siewny (jadalny i pastewny, w tym peluszka) – 

w tym z rośliną podporową, groch zwyczajny 

łuskowy, groch zwyczajny cukrowy 

groszek lędźwian 

łubin łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty 

seradela uprawna seradela uprawna 

soczewica jadalna soczewica jadalna (w tym z rośliną podporową) 

soja zwyczajna soja zwyczajna 

wyka jara bobik, bób, wyka siewna (w tym z rośliną podporową) 

wyka ozima wyka kosmata (w tym z rośliną podporową) 

3 koniczyna koniczyna egipska (aleksandryjska), koniczyna 

krwistoczerwona, koniczyna perska bobowate 

drobnonasienne 
nostrzyk nostrzyk biały, nostrzyk żółty 
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4 trawa lub inne pastewne rośliny 

zielne 

mieszanka jednoroczna traw, trawy w siewie czystym 

z przeznaczeniem na nasiona, mieszanka jednoroczna 

traw z bobowatymi drobnonasiennymi 

trawa lub inne 

pastewne rośliny 

zielne 

5 burak burak cukrowy, burak ćwikłowy, burak liściowy 

(boćwina), burak pastewny 

okopowe 

i warzywa 

korzeniowe 

cykoria cykoria siewna (korzeniowa) 

marchew marchew jadalna, marchew pastewna 

pasternak zwyczajny pasternak zwyczajny 

pietruszka pietruszka korzeniowa, pietruszka naciowa 

salsefia salsefia 

seler seler korzeniowy, seler naciowy 

skorzonera skorzonera 

ziemniak ziemniak 

6 gorczyca biała gorczyca biała 

oleiste 

gorczyca czarna gorczyca czarna 

gorczyca sarepska gorczyca sarepska 

kapusta rzepak – ozimy rzepak ozimy 

kapusta rzepak – jary brukiew, rzepak jary 

rzepik ozimy perko, rzepik 

słonecznik słonecznik oleisty, słonecznik pastewny, topinambur 

7 

 

dynia figolistna dynia figolistna 

warzywa 

kapustowate 

i rzepowate 

dynia olbrzymia dynia olbrzymia 

dynia piżmowa dynia piżmowa 

dynia zwyczajna cukinia, dynia oleista, dynia pastewna, dynia 

zwyczajna, kabaczek, patison 

kapusta warzywna brokuł włoski, jarmuż, kalafior, kalarepa, kapusta 

brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta 

czerwona, kapusta pastewna, kapusta włoska 

kapusta właściwa kapusta chińska, kapusta pekińska i rzepa 

ścierniskowa 

rzeżucha ogrodowa pieprzyca siewna (rzeżucha ogrodowa) 

rzodkiew rzodkiew czarna, rzodkiew biała, rzodkiew oleista, 

rzodkiewka 

8 proso proso proso 

9 facelia błękitna facelia błękitna facelia 

10 len len oleisty i len włóknisty len, lnianka 

 
lnianka siewna lnianka siewna (lnicznik) 
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11 tytoń tytoń tytoń 

12 mak mak lekarski, mak wschodni mak 

13 gryka gryka gryka 

14 arbuz arbuz (kawon) 

pozostałe 

warzywa 

cykoria endywia eskariola, endywia kędzierzawa, cykoria 

warzywna (liściowa, sałatowa) 

czosnek cebula kartoflanka, cebula perłowa, cebula 

wielopiętrowa, cebula zwyczajna, czosnek, czosnek 

niedźwiedzi, por, czosnek serpentynowy (rokambuł), 

siedmiolatka, szalotka, szczypiorek 

koper ogrodowy koper ogrodowy 

koper włoski koper włoski (fenkuł) 

melon melon 

oberżyna bakłażan (oberżyna) 

ogórek ogórek 

papryka roczna papryka roczna 

pomidor skórzasty pomidor skórzasty 

pomidor pomidor 

roszpunka warzywna roszpunka (roszponka) warzywna 

sałata sałata głowiasta masłowa, sałata głowiasta krucha, 

sałata listkowa (rozetowa), sałata łodygowa, sałata 

rzymska 

szpinak nowozelandzki szpinak nowozelandzki 

szpinak zwyczajny szpinak warzywny (zwyczajny) 

15 chaber chaber bławatek 

rośliny 

miododajne 

pszczelnik pszczelnik mołdawski 

rukiew rukiew wodna 

ślaz ślaz dziki, ślaz maurytański 

ślazówka ślazówka ogrodowa, ślazówka turyngska 

16 babka babka lancetowata, babka płesznik 

zioła 

bazylia pospolita bazylia pospolita 

bylica bylica estragon, bylica piołun 

czarnuszka siewna czarnuszka siewna 

cząber cząber ogrodowy 

dzięgiel dzięgiel leśny, arcydzięgiel litwor 
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dziurawiec zwyczajny dziurawiec zwyczajny 

fiołek trójbarwny fiołek trójbarwny 

hyzop lekarski hyzop lekarski 

jeżówka purpurowa jeżówka purpurowa 

kminek zwyczajny kminek zwyczajny 

kocanki piaskowe kocanka piaskowa 

kolendra siewna kolendra siewna 

kozieradka pospolita kozieradka pospolita 

kozłek lekarski kozłek lekarski 

krokosz barwierski krokosz barwierski 

krwawnik pospolity krwawnik pospolity 

lawenda wąskolistna lawenda wąskolistna 

lebiodka lebiodka pospolita, majeranek ogrodowy 

lnica lnica (lnianka) pospolita 

lubczyk ogrodowy lubczyk ogrodowy 

macierzanka tymianek pospolity (właściwy) 

melisa lekarska melisa lekarska 

mięta mięta kędzierzawa, mięta pieprzowa, mięta 

długolistna, mięta okrągłolistna 

mniszek lekarski mniszek lekarski 

mydlnica lekarska mydlnica lekarska 

nagietek lekarski nagietek lekarski 

ogórecznik lekarski ogórecznik lekarski 

orlik pospolity orlik pospolity 

ostropest plamisty ostropest plamisty 

prawoślaz malwa czarna, prawoślaz lekarski 

różeniec górski różeniec górski 

rumian rzymski rumian rzymski (szlachetny) 

rumianek pospolity rumianek pospolity 

ruta zwyczajna ruta zwyczajna 

serdecznik pospolity serdecznik pospolity 

szałwia szałwia lekarska 



      

Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1246 

 

 

szanta zwyczajna szanta zwyczajna 

wiesiołek wiesiołek dwuletni 

złocień dalmatyński złocień dalmatyński 

żeń-szeń prawdziwy żeń-szeń prawdziwy 

17 komonica komonica błotna, komonica zwyczajna 

wieloletnie 

koniczyna koniczyna biała, koniczyna czerwona 

lucerna lucerna chmielowa (nerkowata), lucerna 

mieszańcowa, lucerna sierpowata, lucerna siewna 

trawa lub inne pastewne rośliny 

zielne 

mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi 

drobnonasiennymi 

trawa lub inne pastewne rośliny 

zielne 

mieszanka wieloletnia traw 

poziomka poziomka, truskawka 

rutwica lekarska rutwica lekarska 

sparceta sparceta piaskowa, sparceta (esparceta) siewna 
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