UZUPEŁNIENIE
W związku ze zmianą rozporządzenia rolnośrodowiskowego z dnia 10 maja 2011 r. zmianie
ulegają następujące kwestie:
1. Rozdział 7.3 ekstensywne trwałe użytki zielone
Str. 23 akapit trzeci od góry:
- W pakiecie ekstensywne trwałe użytki zielone obowiązuje degresywność
Od maja 2011 r. przestaje obowiązywać degresywność dla pakietu 3 ekstensywne trwałe
użytki zielone realizowanego na obszarach Natura 2000.
Zmiana ta dotyczy zarówno rolników przystępujących do programu po raz pierwszy, jak i
tych, którzy realizują zobowiązanie podjęte w latach poprzednich.
2. Rozdział 7.5 zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
Str. 55 wiersz piąty od góry:
- wariant 6.4 sady tradycyjne
Od maja 2011 r. przestaje obowiązywać dla degresywność wariantu 6.4 sady tradycyjne
3. Rozdział 7.5.4 sady tradycyjne
Str. 60 akapit pierwszy od góry
Za sad tradycyjny, do którego można otrzymać płatność w ramach tego wariantu, uznaje się
sad, w którym znajduje się co najmniej 12 drzew co najmniej 4 gatunków lub odmian,
mających nie mniej niż 15 lat, przy czym korony tych drzew znajdują się na wysokości co
najmniej 120 cm, a obwód ich pni na wysokości 1 m jest nie mniejszy niż 47 cm, a
jednocześnie liczba tych drzew w przeliczeniu na 1 ha powierzchni sady jest nie mniejsza niż
90.
4. Załącznik III Rozporządzenie rolnośrodowiskowe
Str. 92
W § 7 w pkt. 4 lit. b otrzymuje brzmienie:
b) w ramach wariantu czwartego - jest przyznawana, jeżeli rolnik posiada sad, w którym znajduje
się co najmniej 12 drzew, mających nie mniej niż 15 lat, co najmniej z 4 gatunków lub odmian,
przy czym korony tych drzew znajdują się na wysokości co najmniej 120 cm, a obwód ich pni na
wysokości około 1 m jest nie mniejszy niż 47 cm, a jednocześnie liczba tych drzew w
przeliczeniu na 1 ha powierzchni sadu jest nie mniejsza niż 90

Str. 94
W § 10 w pkt. 1 uchyla się lit. d
Str. 96
W § 14 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
W przypadku wariantu pierwszego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt. 3 realizowanego poza
obszarem Natura 2000 płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w wysokości:
Str. 112
Dodaje się § 2 i 3 w brzmieniu:

§ 2. Do postępowań w sprawie przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program
rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją do dnia 14 marca 2011 r., stosuje się przepisy
dotychczasowe.
§ 3. W 2011 r. zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte na podstawie rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 200) w zakresie
wariantu czwartego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia, o którym mowa w
§ 1, może być zmienione przez zwiększenie powierzchni użytków, na których to zobowiązanie
jest realizowane.

