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Szanowni Pańsnvo,

W rwiązku z

wąĘliwościami, dotyczącymi mozliwości wdruŻałia Programu
rolnośrodowiskowego realizowanego' w ramaclr Progtamu Rozwoju obszarów_ Wiejskicli
(PROW 2007-2013), na obszarach szczególnte narazonych na odpływ azotv ze źródeł
lniczych, pragnę przedstawió następuj ące informacj e.
7godnle z $ 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z drua 26 lutego
2009 t. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzrtawania pomocy finansowej

ro

działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rorwoju obsząrów
Wejskichnalata2007_20I3 (Dz' U" 33, poz"262,zpóźn. zm.)płatrośórolnośrodowiskowa
nie przysfuguje do działęk rolnych za rcalizację zobovńęania rolnośrodowiskowego
w ramach określonych pakietów lub ich wariantów, jeżeli wymogi Ęch pakietów lub
wariantów są objęte proglamami działan mającymi na celu ograniczenie odpływu azohl ze
źrodełrolniczych na obszatach szczegolnie narazonych na zanieczyszczeria zsńa{karfLl azot-ls.
Uregulowanie takie wynika z przepisów wspólnotowych pkt. 35 preambuĘ oruz art. 39 ust. 3
rozporządzenia Rady (WE) 169812005 z dnia 20 vtześrua2005 t. gdzie wskazuje się,
iz zgodnte z zasadą ,,zalieczyszczający płaci" płatnościudzielane w ramach Programu
Rolnośrodowiskowego powinny pokrywaó jedynie te zobowiązania, które wykaczająpoza
właściwenormy obowiązkowe'
w ramach

Dofychczas, rolnicy gospodarujący

na osN mogli mieó

ograniczenia
w uzyskiwaniu płatnościz następujących pakietów Programu rolnośrodowiskowego:

-

Pakiet

1.

Rolnictwo zrównowaŻone

Pakiet 8. Ochrona gleb i wod
ograniczenia te zaleŻąod kształtu poszczególnych programów działan.
W projekcie programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze
źródełrolniczych nalata201'2-201,6 (wersja z dnia22 majaŻ)I2 r.) znajduje się przepis $ 37,

gdzie wskazuje się, iz do opracowania planu nawozęnia zobowtązarti są wszyscy prowadzący

działalnośćrcLnicząna oSN' gospodarujący napowierzchni powyzej 100 ha uzytków rolnych
na oSN (stanowiących własnośóprowadzącego działalnośćrolnicząna oSN, dzierzawionych
ptzez niego lub będących w jego uzytkowaniu lub w uzytkowaniu wieczystym)"
Jednoeześnie wymóg oplacowania planu nawożetia określony został dla pakietu 1.
Rolnictwo zrównowazonę Programu Rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013.
Zaproponowany przepis $ 37 uniemożliwia, zatem otrzymywanie płatności

rolnośrodowiskowej jedynie do powierzchni powyżej 100 ha położonychna oSN'
w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone,
Jednocześnie, rolnicy uczestticzący w Programte rolnośrodowiskowym, któtzy
zostaną objęci oSN od maja 2012 r., powodującym v,ryłączenie z płatnościbędą mieli
możliwośćzakończenia zobowiązania rolnośrodowiskowego bez Żadnych sankcji,
na mocy $ 35_pkt 2 rozporządzeniaMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z drua26lutego 2009
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 20]3, zgodnie z którym iwtąniż wymienione w przepisach
rozporządzenia Komisji $rE) nr 197412006 kategorią siły v,yższej lub wyjątkową
okolicznością w przypadku wystąpienia której zv.rot pomocy nie jest wymagany; jest zmiana
zasięgu obszarów objętych programami mającymi na ielu ograniczenie odpływu uotu
ze źródeŁ rolniczych na obszarach szczególnie narazonych na zanieczyszczęnLa zvviąil<ani
azotu lub zmiana tych programów.

Z

powazaniem,

