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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

 

(druk nr 552) 

 

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. O PŁATNOŚCIACH W RAMACH SYSTEMÓW 

WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 

311) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) działka rolna - działkę w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia nr 1122/2009, o 

powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha; 

2) gospodarstwo rolne - gospodarstwo w rozumieniu art. 2 lit. b rozporządzenia nr 

73/2009, znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) wzajemna zgodność - zasadę wzajemnej zgodności w rozumieniu art. 2 pkt 31 

rozporządzenia nr 1122/2009; 

4) wymóg - wymóg w rozumieniu art. 2 pkt 35 rozporządzenia nr 1122/2009; 

5) nieprawidłowości - nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia nr 

1122/2009; 

6) niezgodność - niezgodność w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1122/2009; 

7) normy - normy w rozumieniu art. 2 pkt 34 rozporządzenia nr 1122/2009; 

8) jednolita płatność obszarowa - jednolitą płatność obszarową, o której mowa w art. 

122 ust. 1 rozporządzenia nr 73/2009; 

9) płatność bezpośrednia: 

a) jednolitą płatność obszarową, 

b) (uchylona), 

c) oddzielną płatność z tytułu owoców miękkich, o której mowa w art. 129 

rozporządzenia nr 73/2009; 

[10) płatność uzupełniająca - przejściowe wsparcie krajowe, o którym mowa w art. 133a 

rozporządzenia nr 73/2009;] 

<10) płatność uzupełniająca – przejściowe wsparcie krajowe, o którym mowa 

w art. 133b rozporządzenia nr 73/2009;> 

11) płatność cukrowa - oddzielną płatność z tytułu cukru, o której mowa w art. 126 ust. 1 

rozporządzenia nr 73/2009; 

12) płatność do pomidorów - oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw, o której 

mowa w art. 127 ust. 1 rozporządzenia nr 73/2009, przyznawaną do pomidorów; 
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13) wsparcie specjalne - wsparcie specjalne, o którym mowa w art. 131 rozporządzenia 

nr 73/2009; 

14) rolnik - rolnika w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia nr 73/2009; 

15) trwałe użytki zielone - trwałe użytki zielone w rozumieniu art. 2 lit. c rozporządzenia 

nr 1120/2009; 

16) grunty rolne - grunty, o których mowa w art. 124 ust. 1 akapit drugi, oraz grunty 

obsadzone zagajnikami o krótkiej rotacji, o których mowa w art. 124 ust. 2 akapit 

pierwszy rozporządzenia nr 73/2009; 

17)-19) (uchylone); 

20) płatność do upraw roślin energetycznych - płatność, o której mowa w art. 88 

rozporządzenia nr 1782/2003; 

21) wnioskodawca - wnioskodawcę w rozumieniu art. 23 lit. a rozporządzenia nr 

1973/2004; 

22) pierwsza jednostka przetwórcza - pierwszego przetwórcę w rozumieniu art. 23 lit. d 

rozporządzenia nr 1973/2004; 

23) podmiot skupujący - odbiorcę w rozumieniu art. 23 lit. e rozporządzenia nr 

1973/2004; 

24) pomoc do plantacji trwałych - pomoc finansową, o której mowa w art. 90a 

rozporządzenia nr 1782/2003; 

25) surowiec tytoniowy - wysuszone liście tytoniu; 

26) partia surowca tytoniowego - surowiec tytoniowy składający się na dostawę lub jej 

część, wyodrębniony ze względu na grupę odmian tytoniu i klasę jakości, oznaczony 

numerem w sposób pozwalający na zidentyfikowanie rolnika produkującego 

surowiec tytoniowy i ceny jednostkowej tego surowca; 

27) pierwsze przetworzenie surowca tytoniowego - przetworzenie surowca tytoniowego 

mające na celu uzyskanie produktu nadającego się do przechowywania i dalszego 

przetwarzania; 

28) grupa odmian tytoniu - grupę odmian tytoniu typu Virginia, grupę odmian tytoniu 

typu Burley, grupę odmian tytoniu należących do tytoni ciemnych; 

29) grupa producentów tytoniu - grupę producentów rolnych utworzoną przez 

producentów surowca tytoniowego zgodnie z przepisami o grupach producentów 

rolnych i ich związkach; 

30) pierwszy przetwórca surowca tytoniowego - osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wykonującą 

działalność w zakresie pierwszego przetwarzania surowca tytoniowego. 

 

Art. 7. 

1. Rolnikowi przysługuje jednolita płatność obszarowa do będącej w jego posiadaniu w dniu 

31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, powierzchni 

gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, kwalifikujących się do 

objęcia tą płatnością zgodnie z art. 124 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 73/2009, 

jeżeli: 
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1) posiada w tym dniu działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż określona 

dla Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku nr VII do rozporządzenia nr 1121/2009, z 

tym że w przypadku zagajników o krótkiej rotacji działka rolna powinna obejmować 

jednolitą gatunkowo uprawę o powierzchni co najmniej 0,1 ha; 

2) wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami przez cały rok 

kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności; 

2a) przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony 

wniosek o przyznanie tej płatności; 

3) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności. 

1a. Jednolita płatność obszarowa przysługuje do powierzchni gruntów rolnych nie większej 

niż maksymalny kwalifikowalny obszar, o którym mowa w art. 6 ust. 1 akapit drugi 

rozporządzenia nr 1122/2009, określony w systemie identyfikacji działek rolnych, o 

którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

[2. Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności 

obszarowej, przysługują płatności uzupełniające do powierzchni upraw: 

1) (uchylony), 

2) roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, 

3) innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona 

uprawa roślin (uzupełniająca płatność podstawowa) 

- do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.] 

2a. Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności 

obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności, przysługuje płatność 

uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano mu płatność 

uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., zwana dalej "płatnością 

uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu niezwiązaną z produkcją". 

2b. Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności 

obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności, przysługuje wsparcie specjalne w 

formie: 

1) specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i 

motylkowatych drobnonasiennych uprawianych w plonie głównym, do których 

została przyznana jednolita płatność obszarowa; 

2) płatności do samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) i do samic gatunku owca 

domowa (Ovis aries), zwane dalej "płatnością do krów i owiec", jeżeli: 

a) w dniu 31 maja danego roku posiada nie więcej niż 10 samic z gatunku bydło 

domowe mających co najmniej 36 miesięcy życia lub 

b) w dniu 31 maja danego roku posiada co najmniej 10 samic z gatunku owca 

domowa mających co najmniej 12 miesięcy życia, znajdujących się w siedzibie 

stada położonej w rejonie wrażliwym pod względem gospodarczym lub 

środowiskowym 

– co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych 

prowadzonego na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt; 
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3) płatności do surowca tytoniowego, zwanej dalej "płatnością do tytoniu", za ilość tego 

surowca spełniającego wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 17 ust. 6 pkt 1 lit. b, nie większą niż wynikająca z umowy na uprawę 

tytoniu lub umowy kontraktacji, jeżeli: 

a) rolnik: 

- zawarł, w terminie do dnia 14 marca roku zbioru, umowę na uprawę tytoniu z 

pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru 

pierwszych przetwórców surowca tytoniowego lub umowę kontraktacji w 

ramach umowy na uprawę tytoniu zawartej przez grupę producentów tytoniu 

z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru 

pierwszych przetwórców surowca tytoniowego, 

- uprawia tytoń w rejonie uprawy tytoniu, 

b) surowiec tytoniowy został dostarczony, w terminie do dnia 31 marca roku 

następującego po roku zbioru, pierwszemu przetwórcy surowca tytoniowego 

wpisanemu do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego oraz 

odebrany i oznaczony zgodnie z art. 16j ust. 1 i 7. 

2c. Płatność do krów i owiec przysługuje do zwierząt, o których mowa w ust. 2b pkt 2, 

znajdujących się w dniu 31 maja danego roku w siedzibie stada położonej w rejonie 

wrażliwym pod względem gospodarczym lub środowiskowym, co potwierdza wpis do 

rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonego na podstawie przepisów o 

systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

2d. Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i 

motylkowatych drobnonasiennych nie przysługuje do powierzchni upraw 

zadeklarowanych w danym roku we wniosku o przyznanie pomocy w ramach: 

1) (uchylony); 

2) działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14 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.) w zakresie: 

a) pakietu rolnictwo zrównoważone lub pakietu zachowanie zagrożonych zasobów 

genetycznych roślin w rolnictwie albo 

b) pakietu rolnictwo ekologiczne lub pakietu zachowanie zagrożonych zasobów 

genetycznych roślin w rolnictwie. 

2e. Płatność do krów i owiec nie przysługuje do zwierząt, zadeklarowanych w danym roku we 

wniosku o przyznanie pomocy, o której mowa w: 

1) (uchylony); 

2) art. 5 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

2f. W umowie na uprawę tytoniu, o której mowa w ust. 2b pkt 3 lit. a: 

1) rolnik niebędący członkiem grupy producentów tytoniu albo 

2) grupa producentów tytoniu, w ramach umów kontraktacji zawartych z rolnikami 

będącymi członkami grupy 



- 5 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

- zobowiązuje się do wytworzenia w rejonie uprawy tytoniu i dostarczenia pierwszemu 

przetwórcy surowca tytoniowego wpisanemu do rejestru pierwszych przetwórców 

surowca tytoniowego oznaczonej ilości surowca tytoniowego, a pierwszy przetwórca 

surowca tytoniowego wpisany do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego 

zobowiązuje się ten surowiec odebrać w umówionym terminie i zapłacić za niego 

umówioną cenę. 

2g. Umowa na uprawę tytoniu określa ponadto, w szczególności: 

1) grupę odmian tytoniu; 

2) rejon uprawy tytoniu oraz położenie działki ewidencyjnej, na której uprawia się 

tytoń, z podaniem: 

a) powiatu, 

b) gminy, 

c) numeru obrębu ewidencyjnego, w granicach którego jest położona działka 

ewidencyjna, i numeru ewidencyjnego tej działki określonego na podstawie 

przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

3) numer identyfikacyjny rolnika nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności; 

4) określenie wymagań jakościowych dostarczanego surowca tytoniowego, w 

szczególności przez wskazanie klas jakości surowca tytoniowego, dokonane w 

sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację surowca tytoniowego 

spełniającego wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 17 ust. 6 pkt 1 lit. b; 

5) termin płatności za dostarczony surowiec tytoniowy, nie dłuższy niż miesiąc, licząc 

od dnia dostarczenia; 

6) listę rolników będących członkami grupy producentów tytoniu wraz z informacjami, 

o których mowa w pkt 2 i 3, oraz informację o ilości surowca tytoniowego 

przewidzianej do dostarczenia, jeżeli umowa została zawarta z grupą producentów 

tytoniu. 

2h. Umowę na uprawę tytoniu, o której mowa w ust. 2b pkt 3 lit. a, zawiera się oddzielnie dla 

każdej z grup odmian tytoniu. 

2i. Następca prawny, który przejął gospodarstwo rolne rolnika będącego członkiem grupy 

producentów tytoniu i mającego z tą grupą zawartą umowę kontraktacji, realizuje prawa i 

obowiązki wynikające z tej umowy niezależnie od tego, czy jest członkiem grupy 

producentów tytoniu. 

2j. Do wniosku o przyznanie płatności do tytoniu rolnik dołącza: 

1) kopię umowy na uprawę tytoniu - jeżeli nie jest członkiem grupy producentów 

tytoniu albo 

2) oświadczenie o zawarciu umowy kontraktacji zawierające oznaczenie umowy na 

uprawę tytoniu, w ramach której została zawarta umowa kontraktacji - jeżeli jest 

członkiem grupy producentów tytoniu. 

2k. Grupa producentów tytoniu przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji 

właściwemu ze względu na siedzibę grupy kopię umowy na uprawę tytoniu w terminie 

do dnia 31 maja roku, w którym została ona zawarta. 
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3. (uchylony). 

3a-3d. (uchylone). 

4. Wysokość płatności: 

[1) bezpośredniej, płatności uzupełniającej, o której mowa w ust. 2 i 2a, specjalnej 

płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych 

drobnonasiennych, zwanych dalej "płatnościami obszarowymi", w danym roku 

kalendarzowym, ustala się jako iloczyn powierzchni kwalifikującej się do tych 

płatności i stawek płatności obszarowych na 1 ha tej powierzchni,] 

<1) bezpośredniej, płatności uzupełniającej, o której mowa w ust. 2a, specjalnej 

płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i 

motylkowatych drobnonasiennych, zwanych dalej „płatnościami obszarowymi”, 

w danym roku kalendarzowym, ustala się jako iloczyn powierzchni 

kwalifikującej się do tych płatności i stawek płatności obszarowych na 1 ha tej 

powierzchni,> 

2) do krów i owiec w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn liczby 

zwierząt danego gatunku kwalifikujących się do płatności i stawki tej płatności za 1 

sztukę zwierzęcia danego gatunku, 

3) do tytoniu ustala się jako sumę płatności dla wszystkich partii surowca tytoniowego 

kwalifikującego się do tej płatności, zebranego w danym roku kalendarzowym przez 

danego rolnika, ustalonych jako iloczyn: 

a) wysokości środków finansowych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 17 ust. 6 pkt 2, przeznaczonych na płatności w danej grupie 

odmian tytoniu na dany rok kalendarzowy oraz 

b) stosunku iloczynu ceny jednostkowej i masy tytoniu w danej partii surowca 

tytoniowego zebranego w danym roku kalendarzowym do sumy iloczynów cen 

jednostkowych i masy tytoniu w poszczególnych partiach surowca tytoniowego 

w danej grupie odmian tytoniu, zebranego w danym roku kalendarzowym 

[- po uwzględnieniu art. 133a ust. 3 rozporządzenia nr 73/2009, zmniejszeń płatności 

wynikających z dostosowania zgodnie z art. 10a rozporządzenia nr 73/2009 oraz 

zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub 

niezgodności.] 

<– po uwzględnieniu art. 133b ust. 4 rozporządzenia nr 73/2009 oraz zmniejszeń lub 

wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności.> 

4a. (uchylony). 

5. Każda z płatności obszarowych, płatność do krów i owiec oraz płatność do tytoniu, za 

dany rok kalendarzowy, może być przyznana tylko raz. 

6. W przypadku gdy działka rolna stanowi przedmiot posiadania samoistnego i posiadania 

zależnego, płatności obszarowe przysługują posiadaczowi zależnemu. 

7. W przypadku gdy działka lub zwierzę, o którym mowa w ust. 2b pkt 2, w dniu 31 maja 

danego roku jest przedmiotem współposiadania, płatności obszarowe lub płatność do 

krów i owiec przysługują temu współposiadaczowi, na którego pozostali 

współposiadacze wyrazili zgodę. Zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli miałaby pochodzić 

od współposiadacza będącego małżonkiem wnioskodawcy. 
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7a. W przypadku gdy w dniu 31 maja danego roku nastąpiło przeniesienie posiadania 

zwierzęcia, o którym mowa w ust. 2b pkt 2, płatność do krów i owiec przysługuje temu 

rolnikowi, który posiadał to zwierzę jako ostatni w tym dniu, co potwierdza wpis do 

rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonego na podstawie przepisów o 

systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

8. Zgodę, o której mowa w ust. 7, dołącza się do wniosku o przyznanie płatności 

obszarowych lub płatności do krów i owiec. 

 

Art. 17. 

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa: 

1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa 

corocznie, w drodze rozporządzenia: 

a) stawkę jednolitej płatności obszarowej, mając na względzie art. 122 ust. 2 i art. 

123 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, 

b)  (uchylona), 

c) stawki wsparcia specjalnego, z wyłączeniem płatności do tytoniu, mając na 

względzie pułap wsparcia ustalony na podstawie art. 69 ust. 3 rozporządzenia nr 

73/2009 oraz powierzchnię upraw lub liczbę zwierząt, które mogą być objęte 

tym wsparciem; 

1a) (uchylony); 

[1b) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w 

drodze rozporządzenia, stawki płatności uzupełniających do poszczególnych upraw i 

do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, 

mając na względzie możliwość zróżnicowania stawek w zależności od preferowanych 

kierunków rozwoju produkcji rolnej, jak również założenia do ustawy budżetowej na 

dany rok;] 

<1b) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych 

określi, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności uzupełniającej do 

powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją, uwzględniając 

maksymalną wysokość środków finansowych określoną na podstawie art. 133b 

ust. 5 rozporządzenia nr 73/2009 oraz założenia do ustawy budżetowej na dany 

rok;> 

2) określi, w drodze rozporządzenia: 

[a) rodzaje roślin, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3, uwzględniając wykaz 

systemów wsparcia określony w załączniku I do rozporządzenia nr 73/2009, 

założenia Wspólnej Polityki Rolnej oraz biorąc pod uwagę, że uprawy roślin, do 

których przysługują płatności uzupełniające, powinny być prowadzone zgodnie z 

przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi udzielania wsparcia do tych upraw,] 

b) minimalne normy, uwzględniając art. 6 rozporządzenia nr 73/2009 oraz 

załącznik III do tego rozporządzenia, a także biorąc pod uwagę warunki glebowe 

i klimatyczne, istniejące systemy gospodarowania, wykorzystanie gruntów 

rolnych, metody upraw i strukturę gospodarstw rolnych, jak również art. 34 ust. 

2 rozporządzenia nr 1122/2009, 
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c) całkowitą szerokość obiektów, o których mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia 

nr 1122/2009, uwzględniając tradycyjną szerokość tych obiektów na danym 

terenie, 

d) rejony wrażliwe pod względem gospodarczym lub środowiskowym, o których 

mowa w art. 7 ust. 2b pkt 2 lit. b i ust. 2c, mając na względzie założenia 

Wspólnej Polityki Rolnej, przepisy Unii Europejskiej obowiązujące w zakresie 

przyznawania wsparcia specjalnego oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym 

przyznawaniem tego wsparcia, 

e) gatunki roślin, do uprawy których może zostać przyznana specjalna płatność 

obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych 

drobnonasiennych, mając na względzie przepisy Unii Europejskiej obowiązujące 

w zakresie przyznawania wsparcia specjalnego oraz zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym przyznawaniem tej płatności; 

3) ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski", wykaz wymogów określonych w przepisach Unii 

Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy. 

[2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw 

rolnictwa może uzależnić wysokość stawki płatności uzupełniających dla określonych 

upraw od liczby zwierząt danego gatunku posiadanych przez rolnika w danym okresie lub 

w danym dniu. 

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, minister właściwy do spraw 

rolnictwa może uzależnić objęcie danego rodzaju roślin płatnościami uzupełniającymi od 

liczby zwierząt danego gatunku posiadanych przez rolnika w danym okresie lub w danym 

dniu, lub od przyznania rolnikowi określonej płatności obszarowej w danym okresie lub 

do danej powierzchni gruntów rolnych.] 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych 

określą, w drodze rozporządzenia: 

1) (uchylony); 

2) (uchylony); 

3) terminy dokonywania przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze 

jednostki przetwórcze określonych czynności, w tym składania dokumentów i 

przedstawiania informacji, w zakresie określonym dla państwa członkowskiego w 

rozporządzeniu nr 1973/2004, mając na względzie terminy wypłaty płatności do 

upraw roślin energetycznych oraz uwzględniając umożliwienie przeprowadzenia 

kontroli danych zawartych we wnioskach o przyznanie płatności do upraw roślin 

energetycznych oraz kontroli przetwarzania roślin energetycznych; 

4) (uchylony); 

5) (uchylony); 

6) gatunki drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji, oraz maksymalny 

cykl zbioru dla każdego z tych gatunków drzew, mając na względzie założenia 

Wspólnej Polityki Rolnej oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznaniem 

jednolitej płatności obszarowej. 

4a. (uchylony). 

5. (uchylony). 
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6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych: 

1) określi, w drodze rozporządzenia: 

a) rejony uprawy tytoniu, grupy odmian tytoniu przeznaczone do uprawy w 

poszczególnych rejonach i odmiany tytoniu należące do poszczególnych grup 

odmian tytoniu, mając na względzie jednostki zasadniczego podziału 

terytorialnego państwa i tradycyjnie wyodrębnione rejony uprawy tytoniu oraz 

przepisy Unii Europejskiej obowiązujące w zakresie przyznawania wsparcia 

specjalnego, a także zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem 

tego wsparcia, 

b) wymagania jakościowe, osobno dla każdej grupy odmian tytoniu, mając na 

względzie założenia Wspólnej Polityki Rolnej, przepisy Unii Europejskiej 

obowiązujące w zakresie przyznawania wsparcia specjalnego, a także 

zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tego wsparcia; 

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w 

drodze rozporządzenia, wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność 

do tytoniu, osobno dla każdej grupy odmian tytoniu, uwzględniając ogólną pulę 

środków przeznaczoną na płatność do tytoniu, szacowane wielkości produkcji w 

poszczególnych grupach odmian tytoniu, a także zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym przyznawaniem płatności do tytoniu; 

3) ogłasza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do 

spraw rynków rolnych, wykaz podmiotów wpisanych do rejestru, o którym mowa w 

art. 16f ust. 5. 

 

Art. 19. 

1. Płatności obszarowe, płatność do krów i owiec oraz płatność do tytoniu są przyznawane 

w drodze decyzji. 

2. W decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności do krów i owiec oraz 

płatności do tytoniu: 

1) określa się zmniejszenia i wykluczenia z tych płatności, jeżeli te zmniejszenia i 

wykluczenia wynikają z przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, 

oraz 

2) ustala się kwotę podlegającą odliczeniu na podstawie przepisów Unii Europejskiej, o 

których mowa w art. 1 pkt 1, jeżeli zachodzą przesłanki ustalenia tej kwoty określone 

w tych przepisach, oraz 

[3) określa się zmniejszenia płatności wynikające z dostosowania, zgodnie z art. 10a 

rozporządzenia nr 73/2009.] 

3. Od decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności do krów i owiec oraz 

płatności do tytoniu przysługuje odwołanie do dyrektora oddziału regionalnego Agencji.  

4. Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności do krów i 

owiec oraz płatności do tytoniu rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania 

odwołania. 

5. Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności do krów i 

owiec oraz płatności do tytoniu nie wstrzymuje jej wykonania. 
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6. Decyzje w sprawie przyznania płatności obszarowych oraz płatności do krów i owiec są 

wydawane od dnia określenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 24aa ust. 4 wysokości 

stawek tych płatności, nie wcześniej jednak niż po terminie, o którym mowa w art. 3 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i 

zmieniającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str. 52, z późn. 

zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1913/2006", a w przypadku decyzji 

dotyczących również płatności do tytoniu - nie wcześniej niż od dnia 15 kwietnia roku 

następującego po roku złożenia wniosku. 

7. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy dotyczącej przyznania płatności 

obszarowych oraz płatności do krów i owiec do dnia 1 marca roku następującego po 

roku, w którym został złożony wniosek, Agencja zawiadamia rolnika, podając przyczyny 

zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

8. Agencja zawiadamia rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności do tytoniu o każdym 

przypadku niezałatwienia sprawy dotyczącej przyznania mu tej płatności, płatności 

obszarowych oraz płatności do krów i owiec, do dnia 1 czerwca roku następującego po 

roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności, podając przyczyny 

zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

9. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1, uwzględnia w całości żądanie rolnika i nie określa 

zmniejszeń lub wykluczeń oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, o których 

mowa w ust. 2, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie strony. 

10. Za dzień doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, w przypadku gdy strona nie 

wystąpiła z żądaniem jej doręczenia, uważa się dzień uznania przyznanej płatności na 

rachunku bankowym strony. 

11. Żądanie doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, składa się do kierownika biura 

powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia uznania 

przyznanej płatności na rachunku bankowym strony. 

12. W przypadku gdy strona wystąpiła z żądaniem doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 

9, odwołanie od tej decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

13. W przypadku: 

1) wszczęcia z urzędu postępowania o uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 9, jej 

zmianę, stwierdzenie jej nieważności lub wygaśnięcia, 

2) wznowienia z urzędu postępowania zakończonego decyzją, o której mowa w ust. 9 

- do zawiadomienia, o którym mowa w art. 61 § 4 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, albo postanowienia, o którym mowa w art. 149 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, dołącza się tę decyzję, o ile nie była ona uprzednio 

doręczona stronie na jej żądanie. 

14. Kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5 ust. 2, udostępnia stronie 

na wniosek decyzję, o której mowa w ust. 9, o ile nie wystąpiła z żądaniem jej 

doręczenia. 

15. Agencja przekazując na rachunek bankowy strony płatność przyznaną decyzją, o której 

mowa w ust. 9, w tytule przelewu umieszcza informację, iż decyzja ta nie zostanie 

faktycznie doręczona. 

16. Na stronie internetowej Agencji zamieszcza się informację o możliwości i trybie żądania 

doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, oraz złożenia odwołania od tej decyzji. 
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Art. 21. 

1. [W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 82 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia nr 1122/2009 jednolita płatność obszarowa, płatność uzupełniająca, o 

której mowa w art. 7 ust. 2 i 2a, lub wsparcie specjalne, o które ubiega się przekazujący, 

są przyznawane przejmującemu, jeżeli:] <W przypadku przekazania gospodarstwa 

rolnego w rozumieniu art. 82 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1122/2009 jednolita 

płatność obszarowa, płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu 

niezwiązana z produkcją lub wsparcie specjalne, o które ubiega się przekazujący, są 

przyznawane przejmującemu, jeżeli:> 

1) przekazanie zostało dokonane nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym został 

złożony wniosek o przyznanie tych płatności; 

2) przejmujący złoży wniosek do dnia 30 czerwca roku, w którym został złożony 

wniosek o przyznanie płatności. 

2. Przejmujący we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2: 

1) podaje numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności, albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie 

takiego numeru; 

2) składa oświadczenie o objęciu w posiadanie gruntów rolnych wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego oraz zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności do 

krów i owiec. 

3. Przejmujący dołącza do wniosku umowę, na podstawie której grunty rolne wchodzące w 

skład gospodarstwa rolnego oraz zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie płatności do 

krów i owiec zostały przekazane, lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji. 

4. Przejmujący składa wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został 

złożony wniosek przez przekazującego. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniu w sprawie przyznania płatności 

przejmujący wstępuje na miejsce przekazującego. 

[5a. W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 82 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia nr 1122/2009, które zostało dokonane po dniu 31 maja roku, w którym 

został złożony wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności 

uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2 i 2a, lub wsparcia specjalnego, płatności te 

lub wsparcie to przysługują przekazującemu, jeżeli są spełnione warunki do ich 

przyznania.] 

<5a. W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 82 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia nr 1122/2009, które zostało dokonane po dniu 31 maja roku, w 

którym został złożony wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, 

płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją 

lub wsparcia specjalnego, płatności te lub wsparcie to przysługują przekazującemu, 

jeżeli są spełnione warunki do ich przyznania.> 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie podlega przywróceniu. 
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Art. 22. 

1. [W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o 

przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w 

art. 7 ust. 2 i 2a, lub wsparcia specjalnego do dnia doręczenia decyzji w sprawie 

przyznania tych płatności lub tego wsparcia, płatności te lub wsparcie to przysługują 

spadkobiercy, jeżeli:] <W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od 

dnia złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności 

uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją lub 

wsparcia specjalnego do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tych 

płatności lub tego wsparcia, płatności te lub wsparcie to przysługują spadkobiercy, 

jeżeli:> 

[1) odpowiednio grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie jednolitej 

płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2 i 2a, lub 

specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i 

motylkowatych drobnonasiennych, lub zwierzęta, które były objęte wnioskiem o 

przyznanie płatności do krów i owiec, były w dniu 31 maja roku, w którym został 

złożony ten wniosek, w posiadaniu spadkodawcy lub spadkobiercy;] 

<1) odpowiednio grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie jednolitej 

płatności obszarowej, płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu 

niezwiązanej z produkcją lub specjalnej płatności obszarowej do powierzchni 

upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, lub zwierzęta, 

które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności do krów i owiec, były w 

posiadaniu spadkodawcy lub spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym 

został złożony ten wniosek;> 

1a) przejmuje on zobowiązania wynikające z umowy na uprawę tytoniu albo umowy 

kontraktacji - w przypadku płatności do tytoniu; 

[2) spełnia on warunki do przyznania danej płatności lub wsparcia, z tym że w 

przypadku płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z 

produkcją i płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na 

paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, płatności te przysługują, o ile 

spadkodawca spełniał lub spadkobierca spełnia warunki do przyznania jednolitej 

płatności obszarowej i złożył wniosek o wstąpienie odpowiednio do postępowania w 

sprawie przyznania jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej lub 

wsparcia specjalnego.] 

<2) spełnia on warunki do przyznania danej płatności lub wsparcia, z tym że 

w przypadku płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu 

niezwiązanej z produkcją, płatność ta przysługuje, o ile spadkodawca spełniał 

lub spadkobierca spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności 

obszarowej i złożył wniosek o wstąpienie odpowiednio do postępowania 

w sprawie przyznania jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej 

lub wsparcia specjalnego.> 

1a. (uchylony). 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadkobierca wstępuje do toczącego się 

postępowania na miejsce spadkodawcy na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od 

dnia otwarcia spadku. 
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3. Spadkobierca podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny, 

nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, albo dołącza do 

tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca dołącza: 

1) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo 

2) w przypadku 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 poświadczoną za zgodność z oryginałem 

przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo 

3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, spadkobierca składa prawomocne 

postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia 

uprawomocnienia się tego postanowienia. 

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu 

poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych 

do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do 

postępowania w sprawie przyznania płatności lub wsparcia, o których mowa w ust. 1: 

1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo 

2) składa wraz z postanowieniem sądu, o którym mowa w ust. 5, 

- oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego 

spadkobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu płatności lub wsparcia. 

6a. Zgoda, o której mowa w ust. 6, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez 

małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony przez spadkobiercę 

będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca składa do kierownika biura 

powiatowego Agencji, do którego został złożony przez spadkodawcę wniosek o 

przyznanie płatności lub wsparcia, o których mowa w ust. 1. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, decyzję w sprawie przyznania płatności lub 

wsparcia, o których mowa w ust. 1, wydaje się po złożeniu przez spadkobiercę odpisu 

prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

9. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu. 

 

Art. 22a. 

1. [W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego 

zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem 
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przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o 

przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w 

art. 7 ust. 2 i 2a, lub wsparcia specjalnego do dnia doręczenia decyzji w sprawie 

przyznania tych płatności lub tego wsparcia, płatności te lub wsparcie to przysługują 

następcy prawnemu, jeżeli:] <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. 22 ust. 1, w 

okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, 

płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją 

lub wsparcia specjalnego do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tych 

płatności lub tego wsparcia, płatności te lub wsparcie to przysługują następcy 

prawnemu, jeżeli:> 

[1) odpowiednio grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie jednolitej 

płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2 i 2a, lub 

specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i 

motylkowatych drobnonasiennych, lub zwierzęta, które były objęte wnioskiem o 

przyznanie płatności do krów i owiec, były w dniu 31 maja roku, w którym został 

złożony ten wniosek, w posiadaniu rolnika lub następcy prawnego;] 

<1) odpowiednio grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie jednolitej 

płatności obszarowej, płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu 

niezwiązanej z produkcją lub specjalnej płatności obszarowej do powierzchni 

upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, lub zwierzęta, 

które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności do krów i owiec, były w 

posiadaniu rolnika lub następcy prawnego w dniu 31 maja roku, w którym 

został złożony ten wniosek;> 

1a) przejmuje on zobowiązania wynikające z umowy na uprawę tytoniu lub umowy 

kontraktacji - w przypadku płatności do tytoniu; 

[2) spełnia on warunki do przyznania danej płatności lub wsparcia, z tym że w 

przypadku płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z 

produkcją i płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na 

paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, płatności te przysługują, o ile 

rolnik spełniał lub następca prawny spełnia warunki do przyznania jednolitej 

płatności obszarowej i złożył wniosek o wstąpienie odpowiednio do postępowania w 

sprawie przyznania jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej lub 

wsparcia specjalnego.] 

<2) spełnia on warunki do przyznania danej płatności lub wsparcia, z tym że 

w przypadku płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu 

niezwiązanej z produkcją, płatność ta przysługuje, o ile rolnik spełniał lub 

następca prawny spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej 

i złożył wniosek o wstąpienie odpowiednio do postępowania w sprawie 

przyznania jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej lub 

wsparcia specjalnego.> 

2. (uchylony). 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny wstępuje do toczącego się 

postępowania na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia 

wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne. 
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4. Następca prawny podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 3, numer identyfikacyjny, 

nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, albo dołącza do 

tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, następca prawny dołącza dokument potwierdzający 

zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, następca prawny składa do kierownika biura 

powiatowego Agencji, do którego rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności lub 

wsparcia, o których mowa w ust. 1. 

7. Termin, o którym mowa w ust. 3, nie podlega przywróceniu. 

 

Art. 22b. 

1. W przypadku gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie 

płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności 

cukrowej oraz płatności do pomidorów, złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek, 

o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2 lub art. 22a ust. 3, wnioski te są 

rozpatrywane łącznie przez kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w 

art. 5 ust. 2. 

2. W przypadku gdy rolnik, który za dany rok kalendarzowy złożył wniosek o przyznanie 

płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności 

cukrowej oraz płatności do pomidorów, złożył za dany rok kalendarzowy również 

wniosek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2 lub art. 22a ust. 3, do 

kierownika biura powiatowego Agencji innego niż kierownik, o którym mowa w art. 5 

ust. 2, kierownik, do którego został złożony wniosek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 

2, art. 22 ust. 2 lub art. 22a ust. 3, przekazuje ten wniosek wraz z aktami sprawy, w celu 

łącznego rozpoznania wniosków złożonych przez tego rolnika, do kierownika, o którym 

mowa w art. 5 ust. 2, zawiadamiając o tym rolnika na piśmie. 

[3. Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, 

płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów zostanie 

wydana przed złożeniem przez rolnika wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 

22 ust. 2 lub art. 22a ust. 3, lub przekazaniem, o którym mowa w ust. 2, kierownik biura 

powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5 ust. 2, dokonuje zmiany decyzji w sprawie 

przyznania tych płatności lub tego wsparcia, jeżeli istnieje konieczność dokonania ich 

zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub 

niezgodności lub zastosowania art. 133a ust. 3 rozporządzenia nr 73/2009 lub 

dostosowania zgodnie z art. 10a rozporządzenia nr 73/2009.] 

<3. Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, 

płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów zostanie 

wydana przed złożeniem przez rolnika wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 

2, art. 22 ust. 2 lub art. 22a ust. 3, lub przekazaniem, o którym mowa w ust. 2, 

kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5 ust. 2, dokonuje 

zmiany decyzji w sprawie przyznania tych płatności lub tego wsparcia, jeżeli istnieje 

konieczność dokonania ich zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze 

stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, lub zastosowania art. 133b ust. 4 

rozporządzenia nr 73/2009.> 
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zmiany decyzji w sprawie przyznania płatności 

bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz 

płatności do pomidorów dokonuje się bez zgody strony. 

 

Art. 24ab. 

1. Rolnikowi przysługuje płatność uzupełniająca dla producentów surowca tytoniowego, 

zwana dalej "płatnością niezwiązaną do tytoniu", jeżeli rolnik ten: 

1) spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył 

wniosek o jej przyznanie; 

2) w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 

ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku 

chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi 

uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) (w brzmieniu z dnia 11 

kwietnia 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 303), zwanej dalej "ustawą o organizacji 

rynków". 

2. Płatność niezwiązana do tytoniu może zostać przyznana rolnikowi, który w dniu 14 marca 

2012 r. nie był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 ustawy o 

organizacji rynków, jeżeli: 

1) małżonek rolnika wnioskującego o tę płatność był w tym dniu wpisany do tego 

rejestru, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu 14 

marca 2012 r., albo 

2) rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu 

była wpisana do tego rejestru, albo 

3) rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w tym 

dniu była wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę 

na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa rolnego, 

albo 

4) do dnia 14 marca 2012 r. nabył on z mocy ustawy prawo, o którym mowa w art. 33fb 

ust. 1 ustawy o organizacji rynków, a nabycie tego prawa nie zostało stwierdzone 

decyzją, o której mowa w art. 33fb ustawy o organizacji rynków. 

3. Zbywcy gospodarstwa od dnia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie 

przysługuje płatność niezwiązana do tytoniu. 

4. Jeżeli w wyniku dziedziczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, albo nabycia 

gospodarstwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, do otrzymania płatności niezwiązanej do 

tytoniu uprawniony jest więcej niż jeden rolnik, płatność niezwiązaną do tytoniu 

przyznaje się temu z rolników, na którego pozostali wyrazili pisemną zgodę. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, w decyzji w sprawie przyznania płatności 

niezwiązanej do tytoniu, kierownik biura powiatowego Agencji stwierdza nabycie z 

mocy ustawy prawa, o którym mowa w art. 33fb ust. 1 ustawy o organizacji rynków, oraz 

określa ilość surowca tytoniowego stanowiącą indywidualną ilość referencyjną, o której 

mowa w art. 33fe ustawy o organizacji rynków, po wyrażeniu opinii w trybie przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie nabycia tego prawa oraz określenia 

tej ilości przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. 

[6. Wysokość płatności niezwiązanej do tytoniu w danym roku kalendarzowym ustala się 

jako iloczyn ilości surowca tytoniowego stanowiącej indywidualną ilość referencyjną, o 
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której mowa w art. 33fe ustawy o organizacji rynków, i stawki tej płatności za 1 kilogram 

surowca tytoniowego, po uwzględnieniu art. 133a ust. 3 rozporządzenia nr 73/2009.] 

<6. Wysokość płatności niezwiązanej do tytoniu w danym roku kalendarzowym ustala 

się jako iloczyn ilości surowca tytoniowego stanowiącej indywidualną ilość 

referencyjną, o której mowa w art. 33fe ustawy o organizacji rynków, i stawki tej 

płatności za 1 kilogram surowca tytoniowego, po uwzględnieniu art. 133b ust. 4 

rozporządzenia nr 73/2009.> 

7. Płatność niezwiązaną do tytoniu przyznaje się na wniosek rolnika w decyzji w sprawie 

przyznania płatności obszarowej, o której mowa w art. 19 ust. 1. 

8. Do płatności niezwiązanej do tytoniu przepisy art. 7 ust. 5, art. 18 ust. 2, 3 i 5, art. 19 ust. 

2-5 i 7-16 stosuje się odpowiednio. 

[9. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności niezwiązanej do 

tytoniu, uwzględniając maksymalną wysokość środków finansowych zatwierdzonych 

przez Komisję Europejską w decyzji wydawanej na podstawie art. 133a ust. 1 

rozporządzenia nr 73/2009 oraz założenia do ustawy budżetowej na dany rok.] 

<9. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności 

niezwiązanej do tytoniu, uwzględniając maksymalną wysokość środków 

finansowych określoną na podstawie art. 133b ust. 5 rozporządzenia nr 73/2009 oraz 

założenia do ustawy budżetowej na dany rok.> 

 

Art. 24ac. 

1. Rolnikowi przysługuje płatność uzupełniająca w zakresie produkcji ziemniaka 

skrobiowego, zwana dalej "płatnością niezwiązaną do skrobi", jeżeli rolnik ten: 

1) spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył 

wniosek o jej przyznanie; 

2) w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 38c ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych 

rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.) (w brzmieniu z 

dnia 4 lipca 2009 r., Dz. U. Nr 95, poz. 792), zwanej dalej "ustawą o ARR". 

2. Płatność niezwiązana do skrobi może zostać przyznana rolnikowi, który w dniu 14 marca 

2012 r. nie był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 38c ust. 1 ustawy o ARR, 

jeżeli: 

1) małżonek rolnika wnioskującego o tę płatność był w tym dniu wpisany do tego 

rejestru, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu 14 

marca 2012 r., albo 

2) rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu 

była wpisana do tego rejestru, albo 

3) rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w tym 

dniu była wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę 

na przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi nabywcy gospodarstwa rolnego, albo 

4) do dnia 14 marca 2012 r. nabył on z mocy ustawy prawo, o którym mowa w art. 38b 

ust. 1 ustawy o ARR, a nabycie tego prawa nie zostało stwierdzone decyzją, o której 

mowa w art. 38b ustawy o ARR. 
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3. Zbywcy gospodarstwa od dnia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie 

przysługuje płatność niezwiązana do skrobi. 

4. Jeżeli w wyniku dziedziczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, albo nabycia 

gospodarstwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, do otrzymania płatności niezwiązanej do 

skrobi uprawniony jest więcej niż jeden rolnik, płatność niezwiązaną do skrobi przyznaje 

się temu z rolników, na którego pozostali wyrazili pisemną zgodę. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, w decyzji w sprawie przyznania płatności 

niezwiązanej do skrobi, kierownik biura powiatowego Agencji stwierdza nabycie z mocy 

ustawy prawa, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy o ARR, oraz określa ilość 

ekwiwalentu skrobi stanowiącą indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 

38b ust. 7 ustawy o ARR, po wyrażeniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego opinii w zakresie nabycia tego prawa oraz określenia tej ilości przez 

Prezesa Agencji Rynku Rolnego. 

[6. Wysokość płatności niezwiązanej do skrobi w danym roku kalendarzowym ustala się jako 

iloczyn ilości ekwiwalentu skrobi stanowiącej indywidualną ilość referencyjną, o której 

mowa w art. 38b ust. 7 ustawy o ARR, i stawki tej płatności na 1 tonę skrobi, po 

uwzględnieniu art. 133a ust. 3 rozporządzenia nr 73/2009.] 

<6. Wysokość płatności niezwiązanej do skrobi w danym roku kalendarzowym ustala 

się jako iloczyn ilości ekwiwalentu skrobi stanowiącej indywidualną ilość 

referencyjną, o której mowa w art. 38b ust. 7 ustawy o ARR, i stawki tej płatności 

na 1 tonę skrobi, po uwzględnieniu art. 133b ust. 4 rozporządzenia nr 73/2009.> 

7. Płatność niezwiązaną do skrobi przyznaje się na wniosek rolnika w decyzji w sprawie 

przyznania płatności obszarowej, o której mowa w art. 19 ust. 1. 

8. Do płatności niezwiązanej do skrobi przepisy art. 7 ust. 5, art. 18 ust. 2, 3 i 5, art. 19 ust. 

2-5 i 7-16 stosuje się odpowiednio. 

[9. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności niezwiązanej do 

skrobi, uwzględniając maksymalną wysokość środków finansowych zatwierdzonych przez 

Komisję Europejską w decyzji wydawanej na podstawie art. 133a ust. 1 rozporządzenia 

nr 73/2009 oraz założenia do ustawy budżetowej na dany rok.] 

<9. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności 

niezwiązanej do skrobi, uwzględniając maksymalną wysokość środków finansowych 

określoną na podstawie art. 133b ust. 5 rozporządzenia nr 73/2009 oraz założenia do 

ustawy budżetowej na dany rok.> 

 

Art. 35. 

Przepisy dotyczące kontroli administracyjnej i kontroli na miejscu określonych w przepisach 

Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio do kontroli: 

[1) wielkości powierzchni, o których mowa w art. 7 ust. 2, zadeklarowanej przez rolnika 

we wniosku o przyznanie płatności uzupełniającej;] 

2) w zakresie spełniania warunków do przyznania płatności uzupełniającej. 

 


