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Poz. 352

RO ZP O R ZĄ D ZE N I E

M INI S TR A R O L N IC T WA I RO ZW O J U W S I 1)
z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Na podstawie art. 22 ust. 10 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o:
1)

przyznanie:
a)

jednolitej płatności obszarowej,

b) płatności za zazielenienie,

płatności dla młodych rolników,
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c)

d) płatności dodatkowej,
e)

płatności związanych do powierzchni upraw:
– roślin wysokobiałkowych,

– ziemniaków skrobiowych,
– buraków cukrowych,
– pomidorów,
– chmielu,

– owoców miękkich,
– lnu,

ww

– konopi włóknistych,

f)

płatności związanych do zwierząt w formie:
– płatności do bydła domowego (płatności do bydła),
– płatności do krów,

– płatności do samic owiec (płatności do owiec),
– płatności do samic kóz (płatności do kóz),

g) płatności niezwiązanej do tytoniu,

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. poz. 1261).
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h) jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw, płatności związanych do zwierząt, zwanych dalej „płatnościami bezpośrednimi”, przejmującemu gospodarstwo rolne – w przypadku przekazania tego gospodarstwa
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.
ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013
w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69),
i)

płatności bezpośrednich – w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku
o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich,

j)

płatności bezpośrednich – w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa
w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
zwanej dalej „ustawą”, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich,

k) płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa rolnego oraz małżonkowi nabywcy gospodarstwa rolnego, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy;
2)

wypłatę płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu – w przypadku, o którym mowa w art. 30
ust. 5 ustawy;

3)

wypłatę płatności bezpośredniej i płatności niezwiązanej do tytoniu – w przypadku, o którym mowa w art. 30
ust. 7 ustawy.

§ 2. 1. Wnioski, o których mowa w § 1, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania
administracyjnego, z wyłączeniem adresu, zawierają numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów
gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości:
rolnika – w przypadku wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–g;

2)
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1)

przekazującego i przejmującego – w przypadku wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. h;

3)

spadkodawcy i spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnego – w przypadku wniosków, o których mowa w § 1
pkt 1 lit. i;

4)

spadkodawcy i spadkobiercy – w przypadku wniosków, o których mowa w § 1 pkt 2;

5)

rolnika i następcy prawnego rolnika – w przypadku wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. j oraz pkt 3;

6)

zbywcy i nabywcy gospodarstwa rolnego – w przypadku wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. k.
2. We wnioskach, o których mowa w § 1, wnioskodawca podaje informację o załącznikach dołączanych do wnios-

ków.
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3. We wnioskach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–g oraz pkt 2 i 3, wnioskodawca podaje numer identyfikacyjny
nadany w trybie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86, z późn. zm.2)), zwany dalej „numerem
identyfikacyjnym”, jeżeli został mu on nadany.
4. We wnioskach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. h–k oraz pkt 2 i 3, wnioskodawca podaje numer identyfikacyjny
przekazującego gospodarstwo rolne lub spadkodawcy, lub zbywcy gospodarstwa rolnego, lub rolnika, o którym mowa
w art. 28 ust. 1 ustawy.
§ 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–g, i oraz j, oprócz danych i informacji wymienionych w § 2, zawierają oświadczenia i zobowiązania rolnika związane z płatnością, której dotyczą.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1537, z 2014 r. poz. 1872 oraz z 2015 r.
poz. 308 i 349.
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2. Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–e, zawierają również oświadczenia o:
powierzchni działek ewidencyjnych, z podaniem w szczególności:
a)
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1)

położenia działki ewidencyjnej, ze wskazaniem województwa, powiatu i gminy,

b) danych z ewidencji gruntów i budynków: nazwy obrębu ewidencyjnego, numeru obrębu ewidencyjnego, numeru
arkusza mapy i numeru działki ewidencyjnej,
c)

powierzchni, jaką na działce ewidencyjnej stanowią:

– kwalifikujący się hektar w rozumieniu art. 32 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608,
z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1307/2013”, ogółem,
– grunty orne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 1307/2013 ogółem, w tym grunty orne niezgłoszone do płatności,
– grunty niezgłoszone do płatności,

d) powierzchni obszaru uznawanego za obszar proekologiczny ustalonej po zastosowaniu współczynników ważenia
i przekształcenia (konwersji), określonych w załączniku X do rozporządzenia nr 1307/2013, wraz ze wskazaniem
rodzaju tego obszaru,
e)

powierzchni zalesionego gruntu w ramach:

– Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,

– Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
2)

sposobie wykorzystania działek rolnych, z podaniem w szczególności:
a)

oznaczenia działki rolnej,
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b) grupy upraw lub obszaru, ze względu na który wyodrębnia się działkę rolną,
c)

uprawy w rozumieniu art. 44 ust. 4 rozporządzenia nr 1307/2013 – w przypadku obowiązku realizacji praktyki,
o której mowa w art. 43 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013,

d) powierzchni:

– działki rolnej,

– uprawy w rozumieniu art. 44 ust. 4 rozporządzenia nr 1307/2013 – w przypadku obowiązku realizacji praktyki, o której mowa w art. 43 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013,
– uprawy soi – w przypadku objęcia tej uprawy wnioskiem, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e tiret pierwsze,
– trwałych użytków zielonych, o których mowa w art. 45 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1307/2013,

– trwałych użytków zielonych innych niż trwałe użytki zielone, o których mowa w art. 45 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1307/2013,

– gruntów, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 1307/2013,

numeru działki ewidencyjnej, na której jest położona działka rolna,

f)

powierzchni działki rolnej położonej w granicach działki ewidencyjnej,

ww

e)

g) informacji o wycofaniu działki rolnej lub jej części.

3. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. f, zawiera również dane dotyczące liczby sztuk bydła lub krów, lub samic owiec, lub samic kóz, do których rolnik ubiega się o płatność.
4. We wnioskach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–f, rolnik:

1)

wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 9 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1307/2013,
składa oświadczenie, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo;

2)

może złożyć oświadczenie o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia nr 1307/2013.
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5. We wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, wnioskodawca może złożyć oświadczenie, że:
spełnia wymogi, o których mowa w art. 43 ust. 11 rozporządzenia nr 1307/2013, jednakże rezygnuje z prawa zwolnienia z obowiązku przestrzegania praktyk, o których mowa w art. 43 ust. 1 rozporządzenia nr 1307/2013;

2)

wspólnie realizuje obowiązek, o którym mowa w art. 46 ust. 1 rozporządzenia nr 1307/2013, zgodnie z art. 46
ust. 6 rozporządzenia nr 1307/2013.
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1)

§ 4. 1. W przesłanym lub udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej
„Agencją”, materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania
jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE)
nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), rolnik:
1)

wskazuje granice działek rolnych wraz z ich oznaczeniem;

2)

ubiegający się o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–e, zaznacza znajdujące się na posiadanych
przez niego użytkach rolnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1307/2013:
a)

drzewa ustanowione pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,

b) rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,
c)
3)

oczka wodne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o łącznej powierzchni mniejszej
niż 100 m2;

obowiązany do przestrzegania praktyki, o której mowa w art. 43 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1307/2013, zaznacza
obszary uznawane za proekologiczne, które zadeklarował we wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a.

w.
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2. W przypadku gdy rolnik po raz pierwszy ubiega się o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–e,
do danego gruntu, Agencja udostępnia materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE)
nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, na jego wniosek, w którym wskazuje działki ewidencyjne, na których jest położony ten grunt, sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję.

§ 5. 1. Jeżeli rolnik wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w art. 9 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia
nr 1307/2013, i w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich uzyskał kwotę płatności bezpośrednich przekraczającą równowartość w złotych kwoty określonej w art. 7 ust. 3 ustawy, do wniosków,
o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–f, dołącza – w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 2 akapit trzeci:
1)
2)

lit. a rozporządzenia nr 1307/2013 – zaświadczenie o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez właściwy organ podatkowy, lub
lit. b rozporządzenia nr 1307/2013:
a)

zaświadczenie o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez właściwy organ podatkowy,

b) faktury w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.3)), w tym faktury VAT RR, o których mowa w art. 116 ust. 2 tej ustawy,
albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji lub inne równoważne dowody potwierdzające sprzedaż produktów rolnych,
zaświadczenie o wysokości uzyskanego wsparcia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników
na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 639/2014”, wydane przez
organ lub podmiot, który wypłacił takie wsparcie.

ww

c)

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza się także do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. h–j, jeżeli
podmiot składający te wnioski nie składał w danym roku wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–f.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r.
poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211.
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§ 6. W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–e, do gruntów, na których
jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, do wniosku o przyznanie tych płatności dołącza się:
1)

zezwolenie na uprawę, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28), lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, upoważnionego pracownika Agencji albo organ, który je wydał, albo oświadczenie rolnika, że jest podmiotem, o którym mowa w art. 49 tej ustawy;

2)

oświadczenie rolnika, że uprawia konopie włókniste oraz zadeklarował powierzchnię uprawy konopi włóknistych we
wniosku o przyznanie płatności, zawierające:
a)

numery działek ewidencyjnych i oznaczenie działek rolnych, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych,

b) odmianę zastosowanych nasion konopi włóknistych,
c)
3)

ilość wykorzystanych nasion w kilogramach na hektar;

etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi włóknistych, o których mowa w art. 17 ust. 7 lit. c rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania
i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności, chyba że zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 17 ust. 7 akapit drugi tego rozporządzenia.
§ 7. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, rolnik, który:

spełnia wymogi, o których mowa w art. 43 ust. 11 rozporządzenia nr 1307/2013, dołącza oświadczenie o spełnianiu
tych wymogów;

2)

wspólnie realizuje obowiązek, o którym mowa w art. 46 ust. 1 rozporządzenia nr 1307/2013, zgodnie z art. 46
ust. 6 rozporządzenia nr 1307/2013, dołącza deklarację, o której mowa w art. 18 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności, oraz umowę, o której mowa w art. 47 ust. 4 rozporządzenia nr 639/2014;

3)

jest obowiązany do przestrzegania praktyki, o której mowa w art. 43 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1307/2013,
i zadeklarował we wniosku obszary uznane za obszary proekologiczne, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. i rozporządzenia nr 1307/2013, dołącza informację o gatunkach roślin uprawianych na tych obszarach.
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1)

§ 8. 1. W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. c, przez osobę prawną lub
grupę osób, o której mowa w art. 50 rozporządzenia nr 639/2014, do wniosku o przyznanie tej płatności dołącza się:
1)

2)

dokumenty potwierdzające sprawowanie przez młodego rolnika lub inne osoby faktycznej i trwałej kontroli, o której
mowa w art. 49 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 639/2014, nad tą osobą prawną lub nad tą grupą osób oraz potwierdzające
datę rozpoczęcia sprawowania tej kontroli – w przypadku osób prawnych oraz grupy osób innej niż małżonkowie;

oświadczenie o osobach sprawujących faktyczną i trwałą kontrolę, o której mowa w art. 49 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 639/2014, o dacie rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 50 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013,
przez młodych rolników sprawujących tę kontrolę oraz o dacie rozpoczęcia przez tych młodych rolników sprawowania tej kontroli, zawierające imiona i nazwiska tych osób, numery identyfikacyjne, jeżeli zostały nadane, numery
PESEL, a w przypadku gdy osoby te nie posiadają obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego
dokumentu tożsamości.

ww

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do osób sprawujących faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą
prawną, o której mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 639/2014.
§ 9. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e:

1)

tiret drugie, dołącza się umowę, o której mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 lit. a lub b ustawy, lub jej kopię potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo odpowiednio przez podmiot,
o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy, albo grupę producentów rolnych, organizację producentów, albo
zrzeszenie organizacji producentów, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy;

2)

tiret trzecie, dołącza się umowę, o której mowa w art. 15 ust. 6 pkt 1 ustawy lub w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz. U. poz. 351), zwanego dalej „rozporządzeniem
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności”, lub jej kopię potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo producenta cukru;
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tiret czwarte, dołącza się umowę, o której mowa w art. 15 ust. 4 pkt 1 lit. a lub b ustawy, lub jej kopię potwierdzoną
za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo odpowiednio przez podmiot, o którym mowa w art. 15 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy, albo grupę producentów rolnych, grupę producentów owoców i warzyw, organizację producentów, albo zrzeszenie organizacji producentów, o których mowa w art. 15 ust. 4
pkt 1 lit. b ustawy.

l.g
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3)
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2. W przypadku ubiegania się przez przejmującego, spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub następcę prawnego o przyznanie płatności, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. e tiret drugie, trzecie lub czwarte, do wniosków, o których
mowa w § 1 pkt 1 lit. h–j, dołącza się dokument potwierdzający przejęcie zobowiązań wynikających z umowy, o której
mowa odpowiednio w art. 15 ust. 3, 4 lub 6 ustawy lub w § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania płatności, lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, chyba że przejęcie tych zobowiązań wynika odpowiednio z umowy, o której mowa w art. 26
ust. 3 ustawy, prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocnego postanowienia częściowego sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego, zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza lub dokumentu potwierdzającego zaistnienie następstwa prawnego.
§ 10. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. f, rolnik dołącza oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do
płatności, z podaniem numerów identyfikacyjnych tych zwierząt oraz adresu miejsca przetrzymywania tych zwierząt,
jeżeli jest inny niż zgłoszony do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt.

§ 11. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy, do wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej
do tytoniu dołącza się:
1)

oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim w dniu składania wniosku o przyznanie płatności
niezwiązanej do tytoniu,

2)

zgodę małżonka, który nie składa wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, na przyznanie tej płatności wnioskującemu o nią małżonkowi

– zawierające imiona i nazwiska małżonków, nadane im numery identyfikacyjne, a w przypadku gdy taki numer nie został
nadany – PESEL albo kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, jeżeli małżonek nie posiada obywatelstwa polskiego.

1)
2)

w.
rc

2. W przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy, do wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do
tytoniu dołącza się:
prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:
a)

zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz
z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo kopią tego potwierdzenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika
Agencji, albo

zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, albo

ww

3)
4)

prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo umowę w formie aktu notarialnego, na mocy których został
dokonany dział spadku obejmujący gospodarstwo rolne, z którego wynika, że uprawnienie do przyznania płatności
niezwiązanej do tytoniu przeszło na rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności lub na jego małżonka, albo

5)

prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego
gospodarstwem rolnym.

3. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia wynika, że:
1)

uprawnieni do spadku są zarówno rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inni spadkobiercy, rolnik ten dołącza zgodę pozostałych spadkobierców na przyznanie mu płatności niezwiązanej do tytoniu,

2)

uprawniony do spadku jest małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, rolnik
ten dołącza zgodę małżonka na przyznanie mu płatności niezwiązanej do tytoniu,
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uprawnieni do spadku są zarówno małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu,
jak i inni spadkobiercy, rolnik ten dołącza zgodę wszystkich spadkobierców na przyznanie mu płatności niezwiązanej
do tytoniu,

4)

przedmiotem zapisu windykacyjnego jest gospodarstwo rolne, a:
a)

l.g
ov
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3)

zapisobiercami są zarówno rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inne podmioty, rolnik ten dołącza zgodę wszystkich zapisobierców na przyznanie mu płatności niezwiązanej do tytoniu,

b) zapisobiercą jest małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, rolnik ten dołącza zgodę małżonka na przyznanie mu płatności niezwiązanej do tytoniu,
c)

zapisobiercami są zarówno małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak
i inne podmioty, rolnik ten dołącza zgodę wszystkich zapisobierców na przyznanie mu płatności niezwiązanej do
tytoniu

– zawierającą imię i nazwisko spadkodawcy, nadany mu numer identyfikacyjny, a w przypadku gdy numer taki nie został
nadany – PESEL albo kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, jeżeli spadkodawca nie posiadał
obywatelstwa polskiego.

4. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z postanowienia częściowego sądu o stwierdzeniu
nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego, albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia wynika, że
przedmiotem zapisu windykacyjnego jest gospodarstwo rolne, a:
1)

zapisobiercami są zarówno rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inne podmioty,
rolnik ten dołącza zgodę wszystkich zapisobierców na przyznanie mu płatności niezwiązanej do tytoniu,

2)

zapisobiercą jest małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, rolnik ten dołącza
zgodę małżonka na przyznanie mu płatności niezwiązanej do tytoniu,

3)

zapisobiercami są zarówno małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inne
podmioty, rolnik ten dołącza zgodę wszystkich zapisobierców na przyznanie mu płatności niezwiązanej do tytoniu

w.
rc

– zawierającą imię i nazwisko spadkodawcy, nadany mu numer identyfikacyjny, a w przypadku gdy numer taki nie został
nadany – PESEL albo kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, jeżeli spadkodawca nie posiadał
obywatelstwa polskiego.

5. Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na małżonka
rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności, rolnik ten dołącza do wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do
tytoniu tylko zgodę małżonka zawierającą imię i nazwisko spadkodawcy, nadany mu numer identyfikacyjny,
a w przypadku gdy numer taki nie został nadany – PESEL albo kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, jeżeli spadkodawca nie posiadał obywatelstwa polskiego.
6. Zgody, o których mowa w ust. 3–5, zawierają imię i nazwisko lub nazwę wyrażającego zgodę, nadany mu numer
identyfikacyjny, a w przypadku gdy numer taki nie został nadany – numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli obowiązek posiadania takiego numeru wynika z przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, lub
REGON, jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również PESEL, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada
obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

ww

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym składa
się do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej do
tytoniu, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.
8. W przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy, do wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do
tytoniu dołącza się:
1)

umowę, na podstawie której rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu lub jego małżonek
nabył w całości gospodarstwo rolne, albo kopię takiej umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji;

2)

zgodę zbywcy gospodarstwa rolnego na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa rolnego
zawierającą imiona i nazwiska lub nazwy zbywcy oraz nabywcy gospodarstwa rolnego, nadane im numery identyfikacyjne, a w przypadku gdy numer taki nie został nadany – NIP, jeżeli obowiązek posiadania takiego numeru wynika
z przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, lub REGON, jeżeli został nadany,
a w przypadku osoby fizycznej również PESEL, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego
– kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
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w przypadku gdy nabywcą gospodarstwa rolnego jest małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu:
a)
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3)
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oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim w dniu składania wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu,

b) zgodę małżonka rolnika na przyznanie tej płatności wnioskującemu o nią rolnikowi

– zawierające imiona i nazwiska małżonków, nadane im numery identyfikacyjne, a w przypadku gdy numer taki nie
został nadany – PESEL albo kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, jeżeli małżonek rolnika
nie posiada obywatelstwa polskiego;
4)

w przypadku gdy nabyte gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania – zgodę wszystkich współposiadaczy
zawierającą imiona i nazwiska lub nazwy uprawnionych, nadane im numery identyfikacyjne, a w przypadku gdy numer taki nie został nadany – NIP, jeżeli obowiązek posiadania takiego numeru wynika z przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, lub REGON, jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również PESEL, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub
innego dokumentu tożsamości.

9. Gdy nabywcą gospodarstwa rolnego jest rolnik, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy, a zbycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, do wniosku, o którym mowa w § 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności, rolnik dołącza dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 2 i 4.

10. Gdy nabywcą gospodarstwa rolnego jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy, a zbycie
gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia
wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, do wniosku, o którym mowa w § 15 ust. 7 rozporządzenia w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności, rolnik dołącza dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 2–4.
§ 12. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 5, § 6 pkt 1 i 3 oraz § 8 ust. 1 pkt 1 i § 9, dołączane do wniosków w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dokumenty sporządza się na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję.

w.
rc

§ 13. W 2015 r. we wnioskach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–f, wnioskodawca może zaznaczyć, że wnosi
o uznanie go za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia
nr 1307/2013.
§ 14. W 2015 r. do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e:

1)

2)

tiret trzecie, dołącza się umowę, o której mowa w art. 15 ust. 6 pkt 1 lub art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy lub w § 11
ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności, lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo producenta cukru;

tiret czwarte dołącza się umowę, o której mowa w art. 15 ust. 4 pkt 1 lit. a lub b lub art. 58 ust. 2 ustawy, lub jej kopię
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo odpowiednio przez podmiot, o którym mowa w art. 15 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy, albo grupę producentów rolnych, grupę producentów owoców i warzyw, organizację producentów, albo zrzeszenie organizacji producentów, o których mowa
w art. 15 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy.

ww

3)

tiret drugie, dołącza się umowę, o której mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 lit. a lub b lub art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub jej
kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo odpowiednio przez podmiot, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy, albo grupę producentów rolnych, organizację producentów, albo zrzeszenie organizacji producentów, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy;

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2015 r.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

