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Sekretarz Rady Ministrów
do "'P'hu' ;'

"

posiedzeniu Rady Min istrów
w dni u 3 IIipca 20 18 r.

Przedkładając

w

załączeniu

do rozparzenia w dniu jutrzejszym posiedzeniu Rady

Ministrów:

RM-1 t t-105-18 - projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw

rolnych i gospodarstw rybackich, w których po wstały szkody spowodowane przez
powódź

RM-t 10-76-18-

rozporządzenia

Rady Ministrów

dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie

zmieni ającego rozporządzenie

szcze gółowe go

uwzględniają

że

zakresu i sposobów realizacji niektórych

ww. projekty uzyskały rekomendację

uwagi

Jednocześnie

zgłoszone

uprzeJmie

do ich

tre ści

informuj ę , że

Komisji Europejskiej w celu potwierdzenia jej
25

Rady Ministrów z

Agencji Restrukturyzacj i i Modernizacji Rolnictwa

uprzejmie informuję,
oraz

lub

w 2018 r.,

projekt

zadań

suszę

rozpo rządzenia

leśnym

projektowana pomoc zostanie

"wyłączeniowego"

zgłoszona

do

charakteru- zgodnego z art.

uznającego

niektóre kategorie

oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem

w zastosowaniu art. l 07 i l 08 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(Dz.Urz. UE L.103/1, z późn. zm).
Rady Ministrów
sprawie

Komitet Rady Ministrów

na posiedzeniu tego Komitetu.

Komisji (UE) z dnia 25 czerwca 2014 r.

pomocy w sektorach rolnm i
wewnętrznym

Stałego

Jednocze śnie

zmieniającego rozporządzenie

szczegółowego

zakresu

projektowana zmiana w §15

Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w

sposobów

realizacji

Restrukturyzacj i i Modernizacji Rolnictwa nie zmienia

niektórych

wielkości

KA NCE LA R IA PR EZESA RAD Y MI NISTRÓW
Departament Rady Ministrów
30-07-20 18
R M-II I- IOS-18
RM-11 0-76- 18
CZLON KOWIE RADY MINISTRÓW

Pr:::edstawiam dokumenty rzqdowe :::glos:::one pr:::e:::
Ministr a Rolnictwa i Rozwoju W si

- do row atrzenia
(-}Sekretarz Rady Ministrów

zadań

Agencji

i warunków udzielania

pomocy publicznej notyfikowanej w tym zakresie w Komisji Europejskiej.

Zal. 2x45

rozporządzenia

PROJEKT

UCH AT,A NT
RADY M NISTROW
z dnia
2018 r.
w sprawie ustanowienia programu pomocy d a gospodarstw rolnych i rybackich, w
kt6rych
powstaly szkody spowodowane wyst pieniem w 2018 r. suszy lub powodzi
Rada Ministr6w postanawia, co nastgpuje:

$ 1. Ustanawia sig. z dniem 1 sierpnia 2018 r program pomocy dla rolnik6w i producent6w
rolnych, ktorzy ponieSli szkody w gospoda twach rolnych i gospodarstwach rybackich
spowodou,ane wyst4pieniem w 2018 r. suszy I powodzi, stanowi
4cy zalqcznik do uchwaly.
$ 2. Program, o kt6rym mowa w $
spraw'rozwoJu wsl.
$ 3. Uchwala wchodzi

l, realizui

minister wlaSciwy do spraw rolnictwa oraz do

w Zycie z dniem podjgc

Prezes Rady Ministr6w

Zalqcznik

do

uchwaly

Rady Ministr6w

zdnia

Program pomocy dla rolnik6w i prod
gospodarsfwach rolnych i gospodarstw
w 2018 r. suszy lub powodzi.

1.

2018 r.

rntr6w rolnych, ktSrzy ponieSli szkody w
h rybackich spowodowane wystqpieniem

Jednostka realizulqcaprogram:

Program pomocy

dla rolnik6w i

gospodarstwach rolnych

i

prod

nt6w rolnych, ktorzy ponie5li szkody

gospodarstwach ry

w

ich spowodowane wyst4pieniem w 201g r.

suszy lub powodzi, zwany dalej ,,programem,,, bgdzie realizowany przez
ministra wlaSciwego

do sprar.l,rolnictwa oraz do spraw rozwoju wsi

2.

Cel programu:

Celem Programu jest udzielenie pomocy dla

nik6w i producent6w rolnych, ktorzy ponieSli

szkody w gospodarstwach rolnych i gospoda

wach rybackich spowodowane wyst4pieniem

w 2018 r. suszy lub powodzi.

3.

Dzialania. kt6re bgd4 realizowane w ra

3.1. Na podstawie

rczporzEdzenia

h Programu:

y

Ministr6w

z

dnia 27 stycznia 2015

r.

w sprawie szczeg6lowego zakresu i pRosob6w realizacji niekt6rych zadanAgencji
Restrukturyzacii i Modernizacji Rolriictw a (Dz. rJ. poz. lg7 z po1n. zm.), zwanego
dalej,,rozporzqdzeniem ARiMR".l Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, zwana dalej ..Agencjq".
udzielai pomocy w formie doplat do

lugazle
oprocentowania kredytow bankowy{h oraz porgczeri

bankowych udzielonych

i gwarancji splaty kredyt6w
na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i

gospodarstwach rybackich, znajdujalych sig na obszarach, gdzie
szkody powstaly

arunkiem udzielenia pomocy jest w
iorcg do wniosku o udzielenie kredyu

6d zawieraj4cego okreSlenie zakresu i
I komisjg powolan4 przez wojewodg

wla6ciwego ze wzglgdu na miejsce wyst4pienia szk6d. Doplaty do oprocentowania

wv. kredy6w

bqd4 stosowane na

bankami, zgodnie z przepisami

).'. Na podstawie $ l3r

pomocy finansowej na ka2dy ha

w

na

te

w o ubezpieczeniach upraw rolnych

powierzchni objgly co

i

r.

zwierz4t
najmniej

wi4cej iloczyn deklarowanej we wniosku

wysokoSci

udzielenie pomocy powierzchni upra
wyst4pieniem

iMR Agencja bgdzie :udzielala w 20lg

i upraw, jezeli szkody spowodowane przez

suszg lub pow6dZ w rozumieniu przepi

70oh danej uprawy,

a

rozporzEdzenia.

rozporz4dzenia

gospodarskich powstale

wie um6w zawartych migdzy Agencj4

w 2018 r. suszy lub

bgdzie uzaleZniona od rodzaju uprawy i

o

, w kt6rej powstaly szkody spowodowane
i, oraz stawki pomocy, kt6rej

wysokoS6

ie okreSlana przez ministra wlaSciwego do

spraw rolnictwa w obwieszczeniu. Wy

o56 pomocy

o

pienia suszy co najmniej 50% powierzchni

50o/o,

w

przypadku gdy

w dniu wy

finansowej bgdzie pomniejszona

upraw rolnych, z wyLqczeniem l4k i

isk, nie bylo ubezpieczanych od wyst4pienia

co najmniej jednego z

ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego,

nastgpuj

ujemnych skutk6w przezimowania,
pioruna, obsunigcia sig ziemi lub law
dol4czenie oryginalu

dochod6w moZe

lub kopii

byi

proto

wyliczony

na

nrozk6w wiosennych, powodzi, huraganu,

ny. Warunkiem udzielenia pomocy bgdzie
u oszacowania szk6d, w kt6rym spadek
ziomie Sredniej rocznej produkcji rolnej

gospodarstwa albo na poziomie upraw ro ych.
aa

Na podstawie $ 13s

rozporz4dzenia

finansowej na kaZdy ha powierzchni
sig na obszarach, na kt6rych powstaly

3.4.

RiMR Agencja bgdzie udzielala pomocy
6w pod stawami zarybionymi, znajduj4cych

y spowodowane wyst4pieniem w 20lg

r.

suszy lub powodzi, w wysokoSci 300 zi

ha. Pomoc ta bgdzie udzielana w formie

pomocy de ntinimis vr,sektorze
rybot6ws

akwakultury.

Zg,Iod nieCZTOZ

nI

MR

lulrb pow

zr4 w /.1
2(

plat

zddor*atLtami d

oprocenI

ZE

Rolrlni ctvW&,

:a

SUS
SZE

SF

caloS)

Ag,

cie? przez

rat

pititalu krt y'tu
,'tu bank

ces nie

cent

niz

Powyzszym rozwiqzaniem bgd4 obj gte

2018

r. na inwestycje zwi4zane

y.ty udzielone przez banki do dnia

I

wadzeniem dzialalnoSci rolniczej

z

wznowienie produkcji w gospodarst

czerwca

lub

na

rolnych znajduj4cych sig na obszarach, na

ktorych powstaly szkody w zwiqzku z

ieniem suszy, gradu, deszczu nawalnego,

ujemnych skutk6w przezimowania,

ymrozk6w wiosennych, powodzi, huraganu,

pioruna, obsuniEcia sig ziemi lub lawi y. Doplaty do oprocentowania
ww. kredy6w
bgd4 stosowane na podstawie um6w za
ych migdzy Agencj4 a bankami.

3.5. Stosowanie przez Prezesa Kasy Rol
zgodnie z art. 41a ust. I pkt I ustawy
spolecznym rolnik6w (Dz. IJ.

z

go Ubezpieczenia Spolecznego

z

r. o

ubezpieczeniu

z. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 85g), na
wane w 2018 r. przez suszg lub pow6d2.

2017 r.

wniosek rolnika, kt6ry poni6sl szkody

dnta 20 grudnia 1990

pomocy,

s

pomocy w oplacaniu bieZ4cych skladek

ubezpieczenie spoleczne oraz regulowaniu

zalegloSci ztego tytulu w formie od

terminu platno5ci skladek

i

rozkladania ich

na dogodne raty. Rolnicy,ktorzy ponieSli

y spowodowane w 2018 r. przez suszg lub

pow6dz, mogq takze ubiegai sig o zmiang

hczasowych warunk6w sptat nale2noSci z

tltulu

zadluZenia. MoZliwe bgdzie takle umarzanie

w

caloSci lub w czgsci bie2qcych

skladek.

3.6. Stosowanie pruez Dyrektora
zgodnie

o

Generalne

z art. 23a ustawy z dnia I

nieruchomoSciami rolnymi Skarbu parist

Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa.

l99l r. o gospodarowaniu
(Dz. U. z 2018 r. poz. 91 i I 162), odroczen
paidziemika

w platnoSciach z ty.tulu um6w sprzedaly i dzierlawy bez stosowania oplat
i odsetek za
okres odroczenia oraz ulg w oplatach czynszu dzier1av,rnego wnoszonego przez
producent6w rolnych, ktorzy ponieSli szkod spowodowane przez
suszg lub pow6dz.

Na podstaw-ie art. 700 Kodeksu cywil

obnizenie czynszu dzier2awnego moZe

nastqpii przy lqcznym spelnieniu dw6ch

l)

zaistnieniu okolicznoSci,

za

nk6w:

zrerzawca

kt6re

nie ponosi

odpowiedzialnoSci

i kt6re nie dotycz4jego osoby;

2)

wyst4pieniu znacznego zmniejszenia z

Obnizenie czynsz\ mo2e nast4pii

klego przychodu z przedmiotu dzierZawy.
p

zloheniu przez dzierlawcE wniosku,

w kt6rym zostan4 zawarte informacje dotyc
4ce:
I ) struktury upraw;

2)

okolicznoSci, kt6re mialy wplyw nazna

3) rodzaju uprawy i

jej powierzchni,

E mialy

na

wplyw okolicznoSci wymienione w

pkt 2, potwierdzone protokolem komis i, o kt6rej mowa w ust. 3.1;

4.

4) uzyskanego plonu i Sredniego plonu z

ostatnich lat;

s) kwot uzyskanych ztyiuLu odszkod

r ubezpieczeh.

Pomoc publiczna w rolnictwie.

4.1.

Pomoc w ramach Programu

na w ust. 3.1

bgdzie udzielana rolnikom i

- 3.2 i

ust. 3.5 oraz ust. 3.6.

tom rolnym, w kt6rych gospodarstwach

rolnych powstaly szkody z powod

suszy, oszacowane przez komisje okreSlone w

ust. 3. l, jeZeli szkody te spowodo

y obnizenie dochod6w ustalonych zgodnie z
art.25 ust. 6 rozporzEdzenia Komi ji (UE) nr 70212014 z dnia25 czerwca2014 r.

yw

uznaj4cego niekt6re kategorie
obszarach wiejskich za zgodne z

108 Traktatu
01.07 .2014,

4.2.

o

i

leSnym oraz na

iem wewngtrznym w zastosowaniu art. 107 i

nii

funkcjonowaniu

str. I ), zwanego dalej

sektorach rolnym

Europejskiej (Dz. lJrz.

UE L 193 z

zeflrem nr 70212014", powy2ej

,

3Oo/o.

W przypadku gdy szkody z po

u suszy spowodowaly obni2enie dochodu

30% dochod6w ustalonych zgodni

z afi. 25 ust. 6 rozporz4dzenia nr

pomoc bgdzie miala charakter

y

W przypadku szk6d

w

uprawach I

do

70212014 -

de minimis w rolnictwie.

kwota pomocy w odniesieniu do jednego

gospodarstwa rolnego nie moze prze

yc:

a) 80% kwoty obniZenia dochodu obli

nego zgodnie

z art.25 ust. 6 rozporzEdzenia

rr 70212014 lub
b) 90% kwoty obniZenia dochodu obli
nr 70212014 dla gospodarstw poloz

zgodnie z art.25 ust. 6 rozporz4dzenia
ych na obszarach g6rskich i innych obszarach

o niekorzystnych warunkach gospod rowania (ONW), okreSlonych w przepisach
o

z

wspleranlu rozwoju obszar6w wi

kich

Rolnego naRzecz Rozwoju Obsza

Wiejskich, lub na obszarach NATURA 2000

or

az zwiEzanych z w dr azaniem

5. Skutki finansowe.

j

udzialem Europejskiego Funduszu

Dyrektywy Wodnej.

Ze wzglgdu na brak ostatecznych wynik6
w r,,"yniku wyst4pienia w 2018 r. suszy lub
Programu zalo2ono, ze pomoc4 zostanie objgt

Przl.jgcie powyZszego zalohenia oznacza k

prac komisji szacuj4cych straty

n

w

plonach

przy szacowaniu skutk6w finansowych

h 1.071 tys. ha powierzchni uzytk6w rolnych.

zabezpieczenia Srodk6w budzetowych

w 2018 r. w kwocie 799,5 mln zl, z tegoz

- 25 mln zl - doplaty do oprocentowania k
- 60 mln zI - na doplaty do oprocentowan
- 322 mln zl - na dotacje do I ha ubezpi
- 375 mln zI - na dotacje do t ha nieu
- 17,5 mln zl - na dotacje do I ha powie

hni stawriw (300 zUha).

Warunkiem wejScia w Zycie Programu w za

ie okreSlonym w ust. 3.2 i ust. 3.5 oraz ust. 6

jest jego przekazanie Komisji Europejskie.j

zalwierdzenia w terminie

przed planowanym rozpoczgciem zbierania wn

k6w o pomoc.

6.

t6w na wznowienie produkcji,

kredytriw naleZnego od kredytobiorc6w,
nych upraw rolnych (1000 zllha),
ych upraw rolnych (500 zVha),

l0 dni roboczych

Dodatkowym mechani zmem jest stosowani przez wojt6w, burmistrzow lub prezydent6w
miast ulg w podatku rolnym za 2Ol8 r., n podstawie ustawy

z

Ordynacja podatkowa (Dz. tJ. z 2018 r.

i

lub powodzi4.

800, 1000, l03g

dnia 29 sierpnia 1997 r,

1075) w zwiqzku

z

suszE

NIENIE
rogramu pomocy dla gospodarstw rolnych i
zkody spowodowane wyst4pieniem w 20lg r.

misji Europejskiej form pomocy dla rolnik6w i
ov'yhej 30% Sredniej rocznej produkcji rolnej
lub Sredniej rocznej produkcji roSlinnej w goslodarstwie rolnym w celu zastosowania
pomocy
na podstawie rozporz}dzenia Komisji (UE) nr
lOZtZOl4 z dnia25 czerwca2Ol4 r. uznaj4cego
niekt6re kategorie pomocy w sektorach rolrfvm i leSnym oraz na obszarach
wiejskich za
zgodne z rynkiem wewngtrznym w
niu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu

Unii Europejskiej (Dz.IJrz. UE

L

193

z

01.07.2014, str. 1) bez obciqzania limitu pomocy de

mlnlmls.
Projekt uchwaly zakladaprzede wszystkim ud
1)

dotacji dla producent6w rolnych, kt6
spowodowane wyst4pieniem w 2018 r.
ubezpieczeniach upraw rolnych

i

zwierz4t

2) dotacji dla podatnik6w podatku rolnego, k

ponieSli szkody

y lub powodzi w

w

uprawach rolnych

rozumieniu przepisow.

o

arskich:

w 2018 r. prowadzili ch6w lub hodow'lg

ryb slodkowodnych w stawach rybnych potozonych na

obszarze gmin, w kt6rych

wyst4pila susza lub pow6dz w rozumieniu przepis6w o ubezpieczeniach upraw
rolnych

i

zwier zqt go spodarski ch :

3) splaty przez Agencjq Restrukruryzacji i

bank6w pelnego oprocentowania, przez
zawieszeni a przez banki splaty preferencyj

ze Srodk6w,ARiMR dla producent6w roln

spowodowane wyst4pieniem

w 2018

ubezpieczeniach upraw rolnych

Zgodnie

z

i

r.

zwierzqt

danymi ILING susza rol

82.97 %o gmin kraju na powierzchni 63,14%

ernizacji Rolnictwa (ARiMR) na rzecz

nie dluzszy niZ 2 lata, w przypadku
kredyt6w z doplatami do oprocentowania
, ktorzy poniesli szkody w uprawach rolnych

lub powodzi w rozumieniu przepis6w

o

arskich.

wystgpuje na obszarze cale.i polski,

w,

nt6w ornych. JednoczeSnie susza wystgpuje

we w'szystkich uprawach objgtych monitorin em suszy,
d. rzepaku i rzepiku (26,29 yo
powierzchni upraw), zbozachjarych (70,27yo'powierzchni upraw), roSlinach
str4czkowych
(47.93oh powierzchni upraw), krzewach owocowych (57,04oA powierzchni
upraw), zbozach
ozimych (55.32% powierzchni upraw), tytoniir (36,72yo powierzchni upraw),
truskawkach

(55,19yo powierzchni upraw), warzywach pruntowych

(

4,47oh powierzchni upraw),

kukurydzy na kiszonkE

i

Q2,20o/o

upraw), kukurydzy

na ziamo

(l2,lg,yo

powierzchni upraw), drzewach owocowych 26,140 powierzchni upraw), chmielu
(5,49o
powierzchni upraw), ziemniaku (2,240
i upraw) oraz buraku cukrowym (0,7go/o
powierzchni upraw). Ponadto

w

ostatnich

na poludniu Polski wyst4pila powodL,

klora zniszczyla m.in. uprawy rolne.

i

Dotacje bgd4 przyslugiwaly do
tegorocznq susz4 lub powodzi4 objgly co naj

iej 70% danej uprawy.

Termin skladania wniosk6w oraz wysok

spraw rolnictwa

i

oglosi

upraw, na kt6rych szkody spowodowane

w Biuletynie In

obsluguj4cego go urzEdu najp6zniej 14 dni

stawki dotacji okresli minister wlaSciwy do

ji

Publicznej na stronie podmiotowej

rozpoczEciem terminu skladania wniosk6w

o przyznanie pomocy.
Powy2sze dotacje udzielane bgd4:

l) na warunkach

okreSlonych w rozporz1d

spowodowane tegoroczn4 susz4 lub

iu nr 70212014 - w przypadku gdy szkody
14, oszacowane przez komisjg powolan4

przez wojewodg wlaSciwego ze wzglgdu na miejsce wyst4pienia szk6d, bgd4
wynosii
powy2ej 30%o:

a) Sredniej rccznej produkcji rolnej w
poprzedzaj4cych rok, w kt6rym wy

spodarstwie rolnym ztrzech ostatnich lat

pily te szkody, albo ztrzech lat w okresie

pigcioletnim poprzedzaj4cym rok, w k rym wyst4pily szkody, z pominigciem
roku
o najwyZszej i najni2szej wielkoSci
ukcji, albo

b) Sredniej rocznej produkcji

gospodarstwie rolnym ztrzech ostatnich lat

roSlinnej

poprzedzaj4cych rok, w kt6rym wy

pily te

szkody, albo

zftzech lat w okresie

piqcioletnim poprzedzaj4cym rok, w k 6rym wyst4pily szkody, z pominigciem
roku
o najwylszej i najniZszej wielkoSci
2) zgodnie z przepisami rozporz4dzenia Kom ii (UE) nr 140812013 z dnta l8 grudnia
2013
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 T ktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do
pomocy de minimis w sektorze rolnym Dz.Urz.UE z dnia 24.12.2013, L
352) oraz
przeplsaml o postgpowaniu w sprawach

tyczqcych pomocy publicznej

gdy powyZsze szkody bgd4 wynosii ni
rolnej lub

30%o Sredniej

- w przypadku

wigcej niL 30Yo Sredniej rocznej produkcji

rccznej produkcji

Uwzglgdniaj4c powyzsze, program ww. po.no.$ zostanie zgloszony do Komisji
Europejskiej.

UwzglEdniajEc,2e tegoroczna susza

i

powodl mogla spowodowac rownie1 szkody w

stawach rybnych, w projekcie uchwaly zapro

podatku rolnego, ktorzy
obszarze gmin,

w

w

2018

prow

i

zwierzpt

zl na ha powierzchni

minimis w sektorze rybol6wstwa

ili ch6w i

hodowlg ryb slodkowodnych na

lub pow6dZ w rozumieniu przepis6w

kt6rych wyst4pila

ubezpieczeniach upraw rolnych

wysokoSci 300

r.

sta

i akwakultu

o

arskich. Proponuje sig, aby pomoc w
zarybionego udzielana

byla w formule

de

na wniosek podatnika podatku rolnego. Dla

jednego podatnika podatku rolnego udzi ona pomoc finansowa

nie

bEdzie mogla

jedno gos

rybackie w wysokoSci r5wnowartoSci

Pomoc w formie splaty przez ARiMR

od kredyt6w udzielonych do dnia 30

przel<roczyc trzyletniego

limitu

na

30 tys. euro.

kwietnia 2017

r. bgdzie

pomniejszala pomoc

latach udzielania doplat do oprocentowania

Bior4c pod uwagg, ze proponowane w
producent6w rolnych, nie naruszaj4 ich pra

proponuje siE, aby projektowana uchwala
demokratycznego paristwa prawnego nie stoj

zakonczeniu okresu zawieszenia w kolejnych

yt6w.

ie uchwaly rozwt1zanra s4 korzystne dla
obywatelskich

szla

i

w Zycie I

s4 przez nich oczekiwane.

sierpnia 2018

r.

Zasady

na przeszkodzie, aby projektowana uchwala

weszlaw Zycie w proponowanym terminie.

Projekt uchwaly jest zgodny z prawem U

Skutki finansowe projektowanej uchwaly
celowych bud2etu na 2018 r.

Opracowano:

w Departamencie Finans6w

Europejskiej.

sfinansowane

z niewykorzystanych rezerw

PROJEKT

ROZPOR

4DZENIE

RADY MI NISTROW
z dnia

2018 r.

zmieniaj4c e rozporz4dzenie w sprawie

niektrirych zadafi Agencji Restru

6lowego zakresu i sposobriw realizacji

uryzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dn a 9 maja 2008 r. o Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. rJ. z 2Ol7 r. po

$

1. W rozporz4dzeniu Rady Minist

szczegSlowego zakresu

i

sposob6w realizac

i Modernizacji Rolnictwa (Dz.IJ. poz. 187, z

l)

2137) zarz4dza sig, co nastgpuje:

z

dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
niekt6rych zadaf Agencji Restrukturyzacji
zm.t)) wprowadzasig nastgpuj qce zmiany:

po S l3q dodaje siE g 13r i g t 3s w br{mieniu:

',$ l3r' 1' w 2018 r' Agencja udzielalPomocy finansowej narealizacjg innych zad,an
wy,nikaj4cych z polityki paristw.a w za
rolnictwa i rozwoju wsi, o kt6rej
mowa w $ 2

ust. I pkt 6, producentowi rolnemu:

) ktoremu zostal nadany numer
systemie ewidencji producent6w, ewi
I

tyfikacyjny w trybie przepis6w o krajowym

ji

gospodarstw rolnych oraz ewidencji

wniosk6w o przyznanie platnoSci;

2) w kt6rego gospodarstwie rolny

szkody w uprawach rolnych spowodowane

wyst4pieniem w 2018 r. suszy lub powod
, w rozumieniu przepis6w o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierzqt gospodarskich, powstale na powierzchni
uprawy objgly co

2. Pomoc. o kt6rej mowa w ust.

1,

jest udzi

1) na warunkach okreslonych w przepisach

szkody, o ktorych mowa w ust.

I

pkt 2,

zporzqdzenia rtr 70212014

-

w przypadku gdy

wane przez komisjg, o kt6rej mowa

ust. 5, wynosz4 pov"yZej 30yo:

a)

w$5

Sredniej rocznej produkcji rolnej w
poprzedzaj4cych rok, w kt6rym

wie rolnym ztrzech ostatnich lat
ily te szkody, albo ztrzech lat w okresie

pigcioletnim poprzedzaj4cym rok, w

rym wyst4pily szkody, z pominigciem roku

o najwylszej i najnizszej wielkoSci

b) Sredniej rocznej produkcji ro5linnej
poprzedzaj4cych rok, w kt6rym

ukcji, albo
gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat

ily te szkody,

albo z trzech lat w okresie

pigcioletnim poprzedzaj4cym rok, w k rym wyst4pily
szkody, z pominigciem roku
o najvuy2szej i najnizszej wielkoSci p
kcji, albo
2) zgodnie z przepisami rozporzqdzenia 140812013 oraz przepisami
o postEpowaniu
w sprawach dotyczqcych pomocy publicz j w przypadku
gdy szkody, o kt6rych mowa
w ust. I pkt 2, oszacowane przezkomisjg kt6rej mowa
w $ 5 ust. 5, wynosz4 nie wigcej
ni? 30oh Sredniej rocznej produkcji rolnej lub 30%
Sredniej rocznej produkcj i roSlinne.j,
o kt6rej mowa w pkt L
3. Srednia rocznaprodukcjarolna oraz Sred tarocznaprodukcja
roSlinna, o kt6rych mowa
w ust. 2. s4 ustalane na podstawie danych rach
owych lub

dokument6w potwierdzaj4cych

wielkoSi prowadzonej produkcji rolnej lub

innej w danym gospodarstwie rolnym, o w

przypadku braku takich danych lub dokument6

- na podstawie

Rolnictwa

i

Gospodarki ZywnoSciowej _

wielkoSci produkcji rolnej, udostgpnianych
na stronie internetowej urzgdu obsluguj4cego t

danych Instytutu Ekonomiki

wowego Instl.tutu Badawczego

o

Sredniej

ministra wlaSciwego do spraw rozwoju wsi
ministra.

4. Pomoc, o kt6rej mowa w ust. l, jest prz znawana,
w drodze decyzji kierownika biura
powiatowego Agencji wlaSciwe go ze wzgl
na miejsce zamieszkania albo siedzibg
producenta rolnego, na wniosek tego producenta
o zlolony na formularzu opracowanym
i udostgpnionym przezAgencjg na je.j stronie int
weJ.
5. Wniosek. o kt6rym mowa w ust. 4, zawi

1) imig

i

nazwisko, miejsce

.

g, siedzibg

i

adres producenta

rolnego ubiegaj4cego sig o po

2) numer identyfikacyjny
przepis6w o krajowym

pro
systemi

ig o pomoc nadany w trybie
ncji gospodarstw rolnych oraz

ewidencji wniosk6w o przyznanie platnoSci;

3) numer ewidencyjny powszechnego elekt

icznego systemu ewidencji ludnoSci (numer

PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego
ubiegaj4cego sig o
pomoc, a w przypadku os6b fizycznych ni
iadaj4cych obywatelstwa polskiego numer
paszportu albo innego dokumentu stwierdzaj4c go tozsamoSi.
6. Do wniosku, o kt6rym mowa w ust. 4,
I

) kopig protokolu

sig:

oszaco\^.ania szk6d. o

mowa w $ 5 ust. 5, kt6ry poza informacjami,

o kt6rych mowa w $ 5 ust. 8. zawiera infi

je o powierzchni upraw rolnych, na kt6rej

powstaly szkody spowodowane wyst4pieni

w 2018 r. suszy lub powodzi;

2) informacje dotyczqce producenta rolne

i

gospodarczej oraz informacje o wysokoSci

rzymaneJ pomocy publicznej, o kt6rych mowa

w aft. 37 ust. 5 ustawy zdnia 30 kwietnia

pomocy publicznej

prowadzonej przez niego dzialalnoSci

r. o postgpowaniu w sprawach dotyczqcych

- w przypadku pom

udzielanej zgodnie

z

rozporzqdzeniem nr

70212014:,

3) oSwiadczenie albo zalwiadczenia dotycz4ce

mocy de minimis,oraz informacje niezbgdne

do udzielenia tej pomocy, o kt6rych
kwietnia 2004 r. o postgpowaniu w spra

w art. 37 ust. 2 pkt

przypadku pomocy udzielanej zgodnie z

rz4dzeniem

I i 3 ustawy z dnia 30

dotycz4cych pomocy

7. WysokoSi pomocy, o kt6rej mowa w ust.

l,

producenta rolnego we wniosku, o kt6rym

m I 408 120 13

publicznej

w

.

ustala sig jako iloczyn deklarowanej przez

w ust. 4, powierzchni uprawy, na kt6rei

po,wstaly szkody spowodowane wyst4pieniem

w 2018 r. suszy lub powodzi, oraz

pomocy. kt6rej wysokoSi bgdzie uzale2niona

stawki

rodzaju uprawy.

8. Termin skladania wniosk6w, o kt6rych

a

kt6rej mowa w ust. 7, minister wlaSciwv do

w ust. 4, oraz wysokoSi stawki pomocy,

o

w rolnictwa oglasza w Biuletynie Informacji

Publ icznej na stronie

podmiotowej obsluguj 4ce go urzgdu, ztymZe wysoko5d stawki
oglasza
najp62niej 14 dni przedrczpoczgciem terminu s ladania wniosk6w o przyznanie
pomocy.

l,
I

9.L-4czna wysokoSi pomocy udzielanej zgod ie z przepisami, o
kt6rych mowa w ust. 2 pkt
nie moze przel<roczyc:

) 80% kwoty obnizenia dochodu

z:

2) 90% kwoty obniZenia dochodu z:

I

-4a
produkcjirolnej

a)

-w

b) produkcji roSlinnej

-

w ust. 2 pkt 1 lit.

ptzypadku, o kt6rym

w przypadku, o kt6rym

-

owa w ust. 2 pkt 1 lit. b

obliczonego zgodnie z art.25 ust. 6 rozpo

polozonych na obszarach

z

ograniczen

a,

ia nr 70212014

-

dla gospodarstw rolnych

ami naturalnymi lub innymi szczeg6lnymi

ograniczeniami okreSlonymi w przepi

udzialem Srodk6w Europejskiego Fund

o wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich z

u

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w

Wiejskich.

10. W przypadku gdy lqczna wysokoSi pomocy udzielanej zgodnie z przepisami,
kt6rych mowa w ust. 2 pkt 1, oraz pomocy o

ymanej na podstawie odrgbnych przepis6w,

wraz z odszkodowaniem z zakladu ubezpieczei przekraczalaby kwotg, o kt6rej mowa
9, pomocy udziela sig w wysokoSci stanowiqcej

9 a wysokoSci4

pomocy otrzymanej na pod

o

w ust.

>Znic7 migdzy kwot4 obliczon4 zgodnie z ust.

wie odrgbnych przepis6w

i

otrzymanych

odszkodowari.
1

1. Pomoc udzielana zgodnie

z

przepi

przysluguje, je2eli l4czna kwota pomocy otrzy
otrzy manych odszkodowari przekr acza kwotE,
12. Pomoc, o

w

kt6rej mowa w ust. l, pomni

uprawach rolnych co najmniej 50% pow

wyl4czeniem l4k i pastwisk, nie bylo

mi, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 1,

nie

i na podstawie odrgbnych przepisow oraz
kt6rej mowa w ust. 9.
sig o 50%, jezeli w dniu wyst4pienia szk6d

hni upraw w gospodarstwie rolnym,
co najmniej odjednego

z

zryzyk,o kt6rych

mowawS2ust. 1pkt3.

y finansowej na realizacjE innych zadah
$ 13s. 1. W 2018 r. Agenc.ia udziela po
wynikaj4cych z polityki panstwa w zakresie objgtym dzialem administracji rz4dowej rybol6wstwo, o kt6rej mowa w

S2

ust. I pkt 6,

prowadzil ch6w lub hodowlE ryb

gmin,

w

ktorych wyst4pila

w 2018

ubezpteczeniach upraw rolnych

nikowi podatku rolnego, ktory w 2018 r.
w stawach rybnych poloZonych na obszarze

lub pow6d2, w roztJmieniu przepis6w

r.

i zwierz4t

2. Pomoc, o kt6rej mowa w ust.

o

arskich.

l, *4

charakter pomocy de minimis

w

sektorze

rybot6wstwa i akwakultury i jest udzielana zgod{rie z przepisami rozporz4dzenia Komisji (UE)

nr

71712014 z dnia27 czerwca2014 r. w s$rawie stosowania art. 107

funkcjonowaniu

Unii

Europejskiej do

i

108 Traktatu o

y de minimis w sektorze rybol6wstwa i

akwakultury oraz przepisami o postgpowaniu wrsprawach dotyczqcych pomocy publicznej.
3. Pomoc, o kt6rej mowa w ust. 1, jest przvznawana, w drodze decyzji kierownika biura
pow-iatowego Agencji wlaSciwego ze wzglgdu np miejsce zamieszkania lub siedzibg podatnika

podatku rolnego, na wniosek tego

ika zlolony na formularzu

opracowanym

udostgpnionym przezAgencjg na jej stronie i ternetowej.

4. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 3, za iera co najmniej:

l) imig i

nazwisko, miejsce zami

nia

i

adres albo nazwg, siedzibg

i

adres

wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny nadany w try ie przepis6w o krajowym
systemie ewidencji
producent6w, ewidencji gospodarstw rolnych

z ewidencji wniosk6w o przyznanie platnoSci

lub weterynaryjny numer identyfikacyjny

3) numer ewidencyjny

y przez powiatowego lekarza weterynarii;

powszechnego elektronicznego systemu ewidencji
ludnoSci

(numer PESEL) albo numer identyfikacji

tkowej (NIP) wnioskodawcy, a w przypadku
os6b fi zycznych nieposiadaj4cych obywatelst
polskiego - numer paszportu albo innego
dokumentu stwierdzaj4cego toZsamoSd;

4) numer dzialki ewidencyjnej, na kt6rr
obrgbu ewidencyjnego, w kt6rym ta d zia

znajduje sig staw zarybiony, wraz

z

sig znajduje, oraz powierzchnig

nazwE
stawu

zarl,bionego.
5. Do wniosku, o kt6rym mowa w ust. 3,

1) oSwiadczenia

i

l4cza sig:

zaSwiadczenia dotyc

pomocy de minimis lub de minimis w
i akwakultury okreSlone w art. 37 ust. I pkt

rolnictwie lub de minimis w sektorze
lub ust. 2 ustawy z dnia3O kwietnia 2004 r. o
publicznej;
1

waniu w sprawach dotyczEcych pomocy

2)

o5w.iadczenie podatnika podatku rol ego
wskazanej we wniosku dzialce ewidencyjnej;

3) oSwiadczenie

podatnika podatku

o powierzchni stawu

lnego

o

zloZeniu

zarybionego, na

do Instytutu Rybactwa

Sr6dl4dowego im. Stanislawa Sakowicza w 0 sztynie
formularza sprawozdania (RRW_22)
zawieraj4cego zestawienie d,otycz4ce powi
hni staw6w rybnych orM iloSci ryb
wyprodukowanych w stawach rybnych i innych rzqdzeniach
sluz4cych do chowu lub hodowli

za20l6 i 2017 rok, o kt6rym mowa w przepi
4) kserokopig wystawionego przez organ

polozenia stawu zarybionego na obszarze, na kt[

o statystyce publicznej,

korry wlaSciwy ze wzglgdu na miejsce
wyst4pily w 2018 r. susza lub pow6dZ,

nakazu platniczego podatku rolnego za20lg r.

6' wysokosi pomocy, o kt6rej mowa w ust. [, ustala

sig

jako iloczyn powierzchni gruntow

pod

powierzchni grunt6w

pod stawami zarybionymi.

8. Termin skladania wniosk6w, o kt6ry

mowa w ust. 3, minister wlaSciwy do spraw

rolnictwa oglasza w Biuletynie Informacji pu icznej na stronie podmiotowej
obsluguj4cego
go urzEdu najpo2niej 14 dni przed rozpoczgc
terminu skladania wniosk6w o przyznanie
pomocy.";

2)w915:
a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia
ftrzymuje brzmienie:
.,W przypadku zawieszenia przez bank.

lna

wniosek kredytobiorcy, splaty rat kapitalu

kredylu bankowego w ramach um6w kredyt{ bankowego zawartych
do dnia 30 kwietnia
2007 r. na warunkach i zgodnie zprzepisami
rzqdzeniaRady Ministrow zdnia 30 stycznia

r' w sprawie szczeg6lowych kierunk6w apiatan Agencji Restruktury zacji iModernizacji
Rolnictwa (Dz' rJ. poz. 82, z poLn. zm.\l w zwipzku z wprowadzeniem
ograniczeri
1996

handlowych lub

w

zwiEzktt

z

zakazem ut{zymywania

w

gospodarstwie Swiri

lub ich
wprowadzenia do gospodarstwa. wydanym w zlwiazku z wyst4pieniem
afrykanskiego pomoru
swif, na podstawie att.44 ust. I pkt 9, art. a5 t]st. 1 pkt 3a, art.46
ust. 3 pkt 3a, art.47 ust. 1
lub art' 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnial 1l marca 2004
r.o ochronie

zdrowia zwierzql

oraz zwalczaniu chor6b zakalnych zwierzqt (

I

i 650):".
b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia

,W

przypadku zawieszenia przez bank,

kredytu bankowego,

w

zakazem utrzymywania

zwiqzku wprowadzen

w

gospodarstwie

S

wydanym w zwi4zku z wyst4pieniem afrykans
pkt 9. art. 45 ust. I pkt 3a, art.46 ust. 3 pkt 3a,
ustawy z dnia 1 I marca 2004 r. o ochronie zdro
zwierz4t, w ramach um6w kredyu bankowego

t'

,y)?n, wynrienioneg o rozporzldzenia zostaly
i 972. z

ogloszon

1999 r. poz. 183, 22000 r. poz. 500, 532,655
2002 r. po2.203, 42j,429, 1242 tg3g, 22003 r. poz.

i

Dz U z 1996 r. poz.295 i 596, z 1997 r. poz.204
1u
961, 22001 r. poz. 466, 765, 896, g4g, 975 154g, z
539 i I 980 oraz z 2004 r. poz. 935 i 1642.

i

S

2' l. W przypadku

zawieszenia

prrl,

bank. na wniosek kredytobiorcy, splaty

ra1

kapitalu kredytu bankowego w ramach um6{rr kredpu bankowego zawartychdo
dnia 30
kwietnia 2007 t. na warunkach i zgodnie z przfpisami rozporz4dzeniaRady
Ministr6w z dnia
30 stycznia 1996 t. w sprawie szczegolov,rychlkierunkow dzialanAgencji
Restrukturyzacji i
Modemizacji Rolnictw'a

w

zwi4zku z wystqp]eniem w 2018 r. suszy lub powodzi_ splata
oprocento\'vania kredyu bankowego za kredypbiorca jest dokonywana przez
Agencjg przez
okres nie dhtlszy ni2 2lata,liczqc od dnia za'*.lieszeni a przezbank
splaty rat kapitalu kredytu
bankowego.
2. Po zako{czeniu okresu zawieszenia

bank splaty rat kapitalu kredytu bankowego,

l,

zaplacone przez Agencjg oprocentowanie na

o kt6rych mowa w ust.

kredytobiorca

warunkach ustalonych w umowie kredytu bankfwego.

3' W przypadku zawieszenia przez bank.lna wniosek kredl.tobiorcy, splaty rat
kapitalu
kredytu bankowego, w zwi4zku z wyst4pieniemlw 2018 r. suszy lub powodzi,
w ramach um6w
kredytu bankowego zaw arly ch:

l)

od dnia

I maja 2007 r. do dnia 25 lutego

rozporzqdzenia Rady Ministr6w

z

r. na warunkach i zgodnie z przepisami
kwietnia 2007 r. w sprawie szczeg6lowego

dnia 2

zakresu i kierunk6w dzialan Agencj i Res

turyzacji i Modemizacji Rolnictwa (Dz. U.

poz. 514. z po2n. zm.3)),
2) od dnia 26 lutego 2009 r. do dnia

3l grudni

rozporzqdzenia Rady Ministr6w

z

2014 r. na warunkach i zgodnie z przepisami

22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji

dnia

niekt6rych zadan Agencj i Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa (Dz. tJ.
poz.
po2n. zm.4)),
3) od dnia 14lutego 2015 r. do dnia

I

rozporzqdzenia Rady Ministr6w

zakresu

i

czerwca 018

z

dnia 2

r.

na warunkach

z przepisami

stycznia 2015 r. w sprawie szczeg6lowego

sposobow realizacji nie t6rych zadan Agencji Restrukturyzacji

i Modemizacji Rolnictwa (Dz.IJ. poz. lg7 zP62n. zm.

-

i zgodnie

l2l, z

splata oprocentowania kredyu bankowe go za

przez okres nie diu2szy

s))

ytobiorcE j est dokonyw ana przez Agencj

nil 2 lata, licz4c od dnia

g

zawieszenia przez bank splaty rat kapitalu

kredytu bankowego.

')

Z\i?!y

wymienionego rozporzqdzenia zostaly ogloszonp w Dz.
-

i680.

U. 22007 r. poz. l g6g oraz

z20Og

r.

poz. 42

|

ttZmianywymienionego.rozporz4dzeniazostalyogloszonf

wDz.U. z200gr.poz.645i7g3,z20l0r. poz.27,
681'682 il3l4-z2012r-po2.408 i988,z2015r.por]ees orazz2ot4r.piz.527,t333,
t536, 1630 i1904.
5) zmianywvmienionegorozporz4d,zeniazostaty"gl;t;;;+;;;.7.'r1otsr.poz.230,y,qs,t)'q"ai,iZilijJIi,
22016 r' poz. 170, 1455 i 1912,22017 r. poz. 166, rulp. rc40.1818 i 2

147

oraz 22018 r. poz. 303

i

1428.

4. W przypadku zawieszenia przezbank, na wniosek kredytobiorcy, splaty rat kapitalu
kredytu bankowego, w zwiqzku z zakazem trzymywania w gospodarstwie Swiri lub ich
wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w
Sr,viri

na podstawie art. 44 ust.

i4zku z wyst4pieniem afrykariskiego pomoru

I pkt 9, art. 45

lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dni

. 1 pkt 3a, art.46 ust. 3 pkt 3a, art. 47 ust.
I

I

I

marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz1t

oraz zwalczaniu chor6b zakaZnych zwierz4t (D . U. z 2017 r. poz.l855 oraz z 2018 r. poz. 50
i 650), w ramach um6w kredytu bankowego za artych od dnia

l4 lutego

2015 r. na w.arunkach

i zgodnie z przepisami rozporzydzenia Rady

inistr6w z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie

i sposob6w realizacji
Modernizacji Rolnictwa - splata oprocentow

niekt6rych zadan Agencji Restrukturyzacji i

dokonywanaprzez Agencjg przezokres nie dlu

niz 2 lata,licz4c od dnia zawieszeni a przez

szczegolowego zakesu

ia kredyu bankowego za kredytobiorcE jest

bank splaty rat kapitalu kredyu bankowego.

5. Oprocentowanie zaplacone przez Agen ]Q ZA kredl,tobiorcq, w okresach zawieszenia
przezbank splaty rat kapitalu kredytu bank
go, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4, pomniejsza
ku,otg doplat ustalon4 w umowie kredytu bank

$ 3. Rozporzqdzenie wchodzi w Zycie po

go.

l4 dni od dnia ogloszenia.

PREZES RA Y MINISTROW

NIENIE
Zmiana rozporzEdzenia Rady Minis
szczeg6lowego zakresu

i

sposob6w reali

iModernizacji Rolnictwa (Dz.IJ. poz. lg7,

z

dnia 27 stycznia 2Ol5 r. w sprawie
niekt6rych zadai Agencji Restrukturyzacji
poln. zm.) ma na celu stworzenie podstawy

prawnej udzielania w 2018 r. pomocy w form
a) dotacji dla producent6w rolnych, kt6rzy

ieSli szkody w uprawach rolnych spowodowane

wyst4pieniem w 2018 r. suszy lub powod i, w rozumieniu
przepis6w o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierzqt gospodarskich,

b)

dotacji dla podatnik6w podatku rolnego,
ryb slodkowodnych w stawach rybnych
susza lub pow6dz,

w rozumieniu przepis6

t6rzy w 2018 r. prowadzili ch6w lub hodowlE
nych na obszarze gmin, w kt6rych wyst4pila

o ubezpieczeniach upraw rolnych

i

zwierz1t

gospodarskich,
c) splaty przezAgencj g Restruktury zacji i
pelnego oprocentow ania, przezokres nie dl

emizacji

Ro

lnictwa (ARiMR) na tzecz bank6w

y niZ2lata w przypadktzawieszeni aprzez

banki splaty preferencyj nych kredlt6w z d

latami do oprocentowania ze Srodk6w ARiMR

dla producent6w rolnych, ktorzy

szkody

ponieSl

wyst4pieniem w 2018 r. suszy lub pow

upraw rolnych

i

zwierzqt gospodarskich

obowi4zuj4 cym zakazem utrzymywania w

gospodarstwa, wydanym
zapr zestali pro dukcj

zgodnie

z

w

w

uprawach rolnych spowodowane

r w rozumlenlu przepis6w o ubezpieczeniach

az producent6w Swiri, ktorzy

w

zwiqzku z

ospodarstwie Swiri lub ich wprowadzenia do

zwi4zku z wyst4pieniem afrykariskiego pomoru Swiri

i wiri.
S

danymi Instytutu Uprawy, Nawozenia

i

Gleboznawstwa

(ltrNc)

rolnicza wystgpuje na obszarze calej Polski, try 82,97
Yo gminkraju na powierzchn
grunt6w ornych. Jednoczesnie susza wys

i

susza

63.14%

monitoringiem suszy d. rzepaku i rzepiku (
(70,27oh powierzchni upraw), roSlinach s
krzewach owocowych (57,04yo powierzchni u

upraw), ty'toniu (36,720/0 powierzchni upraw), truskawkach
(55,19%o powierzchni upraw),
warzywach gruntowych (34.47oh powierzchni upraw),
kukurydzy

na

powierzchni upraw), kukurydzy

na

kiszonk

q

(12,20%o

ziarno (r2,rgyo powierzchni upraw), drzewach
owocowych (26,14yo powierzchni upraw), crr$ietu (5,4gyo
powierzchni upraw), ziemniaku

(2.24% powierzchni upraw) oraz buraku c

m(0,78o/o powierzchni upraw). Ponadto w

ostatnich dniach na poludniu Polski wyst4pila powodZ, ktora zniszczyla min. uprawy rolne.

UwzglEdniaj4c powylsze w projekcie

rz4dzenia proponuje sig udzielanie przez

ARiMR producentom rolnym, w kt6rych gospodarstwach rolnych wyst4pily szkody
spowodowane tegorocznE suszq lub po
4 pomocy w formie dotacji. Dotacje bEdq
przyslugiwaly jedynie do dzialki, na kt6rej jest prowadzona uprawa.
spowodowane tegorocznQ suszE lub powodzi4

nosz4 co najmniej 70% tej uprawy.

Zgodnie z proj ektowanym rozporzEdzen

termin skladania wniosk6w oraz wysokoSd

stawki pomocy minister wlaSciwy do spra
Publicznej na stronie podmiotowej obslu
rozpoczEciem terminu skladania wniosk6w o

W projekcie zaproponowano aby

l)

na warunkach okre6lonych wrozpo

w kt6rej szkody

rolnictwa oglosi

w Biuletynie

Informacji

go urzgdu najpoZniej 14 dni przed
yznanie pomocy.

pomoc udzielana byla:

niu nr 70212014

-

w przypadku gdy szkody

spowodowane tegoroczn4 susz4 lub

oszacowan e przez komi

wojewodg wlaSciwego ze wzglgdu na mie.

wyst4pienia szk6d bgd4 wynosii powy2ej

sj g

powolan4 przez

3)Yo:

a)

Sredniej rocznej produkcji rolnej w ospodarstwie rolnym ztrzech ostatnich lat
poprzedzaj4cych rok, w kt6rym wyst ily te szkody. albo ztrzech lat wokresie

pigcioletnim poprzedzaj4cym rok, w kt

wyst4pily szkody, z pominigciem roku

ji,

o najv,yZszej i najni2szej wielkoSci prod

b) Sredniej rocznej produkcji roSlinnej
poprzedzaj4cych rok, w kt6rym wy

gospodarstwie rolnym ztrzech ostatnich lat

ily te szkody,

pigcioletnim poprzedzaj4cym rok, w k

albo z trzech lat w okresie

wyst4pily szkody, z pominigciem roku

ji,

o najwylszej i najniZszej wielkoSci prod

2)

albo

albo

zgodnie z przepisami rczporz4dzenia nr 40812013 oraz pruepisami o postgpowaniu
w sprawach dotyczEcych pomocy publi
- w przypadku gdy pov,ryZsze szkody bEd4
wynosic nie wigcej niz 30oh Sredniej

j

produkcji rolnej lub 30% Sredniej rocznej

produkcji roSlinnej.

Srednia roczna produkcja ro5linna
powierzchni upraw

w

wyliczana

danym gospodarstwie niezaleznie

z

od

uwzglgdnieniem wszystkich
tego, czy

w

danej uprawie

wystqpily szkody, czy teL nie, z uwzglgdnienieml wysokoSci osi4gnigtych plon6w z
uprawy oraz ich ceny.

I hadanej

w ust. 3 zaproponowano by Srednia roczna produkcja rolna
oraz Srednia
roczna produkcja roSlinna, byly ustalane na
stawie danych rachunkowych lub dokument6w
JednoczeSnie

potwierdzaj 4cych wielkoSi prowadzonej prod kcji
rolnej lub roSlinnej w danym gospodarstwie
rolnym, aw przypadku braku takich danvch I dokument6w
- na podstawie danych Instytutu

Ekonomiki Rolnictwa

i

Gospodarki Z

ej

-

Paristwowego Instl.tutu Badawczego o

Sredniej wielkoSci produkcji rolnej, ud

ianych przez ministra wlaSciwego do spraw

rozwoJu wsl na stronie internetowej urzgdu o

uguj4cego tego ministra. Nale2y zauwa2y1,,

publikowane na stronie internetowej urzgdu
rozwoju wsi dane Instytutu Ekonomiki Rolnict

Ze

uguj4cego ministra wlaSciwego do spraw
i Gospodarki Zywno5ciowej

Instytutu Badawczego o Sredniej wielkoSci p

- paristwowego

ukcji rolnej obejmuj4 r6wniez SredniE wielkoS6

produkcji roSlinnej.

UwzglEdniaj4c, powyZsze, program

pomocy zostanie zgloszony do Komisji

Europejskiej.

Maj4c na wzglEdzie, dotychczasowe doS iadczenia oraz
fakt, iz komisje rozpoczEly ju2
szacowanie szk6d w projekcie proponuje sig
Srednia roczna produkcja rolna lub roSlima
byla ustalana na podstawie danych rachunko
lub dokument6w potw ierdzaj4cy ch wielkoSi
prowadzonej produkcji rolnej w danym
twie rolnym, & W przypadku braku takich
danych lub dokument6w - na podstawie danyc lnstytutu
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
ZywnoSciowej - Paristwowego Instytutu Bada
go o Sredniej wielkoSci produkcji rolnej,
udostgpnia ny ch przez ministra wla5ciwego
spraw rozwoju wsi na stronie internetowej
urzgdu obsluguj4cego tego ministra.

Ponadto, maj4c na wzglgdzie, Ze te

stawach rybnych,

a susza spowodowala r6wnie2 szkody w

w projekcie rozporzEdzerlia zaproponowano

udzielenie pomocy dla
podatnikow podatku rolnego, ktorzy w 2018 r. pfowadzili
ch6w i hodowlg ryb slodkowodnych
na obszarze gmin, w kt6rych wyst4pila
lub pow6d2, w rozumieniu przepis6w o
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz4t gJspodarskich. proponuje

sig, aby pomoc w
wysokosci 300 zl na ha powierzchni stawu zarybionego
udzielana byla w formule de minimis
w sektorze rybol6wstwa i akwakultury na wnioseft podatnika
podatku rolnego zlolonyw biurze
powtatowym ARiMR' Dla jednego podatnika popatku
rolnego udzielona pomoc finansowa nie
bgdzie mogla przel<roczyc trzyletnieeo limitu nf jeano
gospodarstwo rybackie w wysokosci
I

rownowartosi 30 tys. euro.

W celu zapewnienia, Ze powyZsza

bgdzie skierowana

do

podatnik6w podatku

rolnego prow-adzqcych ch6w i hodowlg ryb

kowodnych, podmiot ubiegaj4cy sig o pomoc
bgdzie zobowiEzany dolqczyd do wniosku o pomoc
oSwiadczenje o zloleniu do Instvtutu
Rybactwa Sr6dl4dor,r'ego im. Stanislawa
icza w Olsztynie formularza sprawozdania
(RRW-22) zawierajqcego zestawienie dot
powierzchni staw6w rybnych oraz iloSci ryb
wyprodukowanych w stawach rybnych i innyc urz1dzeniach
sluZ4cych do chowu lub hodowli

za20l6 t 2017 rok, o kt6rym mowa w przepi

W projekcie

rczporzEdzenia proponuj

wysokoSi stawki pomocy minister wlaSci
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
rozpoczgciem terminu skladania wniosk6w o

JednoczeSnie maj4c

tegorocznej suszy

na wzglgdzie,

lub powodzi, jak

2e

r6wni

h o statystyce publicznej,

sig, aby termin skladania wniosk6w oraz
do spraw rolnictwa oglosil w Biuletynie
luguj4cego go urzgdu najp6funiej 14 dniprzed
yznanre pomocy.

producenci rolni poszkodowani
producenci Swiri, ktorzy

w

w

wvniku

zwipzku z

obowi4zuj4cym zakazem utrzymywania w
gospodarstwa, wydanym

podarstwie Swiri lub ich wprowadzenia do
w zwiEzku z wyst4pi niem afrykariskiego pomoru Swiri, zaprzestal
i

produkcji Swiri i maj4 probl emy ze splat4 wczes iej
zaci1gnigtych kredyt6w m.in. na realizacjg
inwestycji w gospodarstwach rolnych i dzi
h specjalnych produkcji
wznow'ienie produkcji

i

rolnej oraz

odtworzenie Srodk6

uzyskiwanych dochod6w, niezbgdne jest

trwalych,

z

na

uwagi na znaczne obnizenie

rowadzenie uregulowari umozliwiaj4cych

przejSciowq pomoc w splacie ww. kredytow.

Uwzglgdni ajqc powylsze proponuje sig
dodanie przepisu przejSciowego, zgodnie

zk

zwi4zku z suszq, powodzi4 w 20lg r. lub za
ich wprowadzenia do gospodarstw splaty rat

oprocentowania

ze

nie nowego brzmieniaust. 2 i 3

i w przypadku

w $ 15, oraz

zawieszenia przez bank w

utrzymywania w gospodarstwie Swiri lub

italu kredytu bankowego z doplatami do
Srodk6w ARiMR, splata I caloSci oprocentowania tego
kredytu za

kredyobiorca bgdzie dokonywan a przez ARiMR przez
okres nie dlu2szy niz 2 lata,licz4c od
dnia zawieszenia przez bank splaty rat kapital
zgodnie z Klimatyczrrym Bilansem Wodnym,
1

.04.2018

- 3 I .05.2018, w projek cie rozporz1d,

obj Ete zostaly preferencyjne

do I czerwca 2018

kredyty na reali

jg inwestycji i wznowienie produkcji udzielone

r.

Przy czymw przypadku kredy6w zaw
okresu zawieszenia, kredyob iorca bgdzie zo

oprocentowania, natomiast

w

ych do dnia 30 kwietnia 2007

r.

po zakoriczeniu

iqzany do zwrotu zaplaconego przezARiMR

przypadku

ytow zaci4gnigtych po 30 kwietnia 2007 r.
zaplacone przez ARiMR za kredytobiorcg, w
ie zawieszenia splaty rat kapitalu kredytu

bankou,ego, oprocentowanie bgdzie pomniej

kwotg doplat ustalon4 w umowie kredyu

bankowego w kolejnych latach.

Wprowadzenie projektowanych prze

bgdzie mialo wplyw

na dzialalnoSi
mikroprzedsigbiorc6w oraz maly ch i Srednich rzedsigbiorc6w.
MozliwoSi uzyskania pomocy
przez producent6w rolnych, ktorzy ponieSli szkody w uprawach
rolnych spowodowane
wyst4pieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w
mieniu przepis6w o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierz4t gospodarskich, produce w ryb, ktorzy ponieSli
szkody w wyniku
tegorocznej suszy oraz producent6w- Swiri, k 5rzy
utrzymywania w gospodarstwie Swiri lub ich
zwiqzku z r.ryst4pieniem afrykariskiego po

w

zwi1zku

z obowiqzuj4cym

wadzenia do gospodarstwa, wydanym w

swih, zaprzestali produkcji Swiri wplynie na

poprawg plynnoSci finansowej przedsigbi

tw, a tym samym

konkurencljnoSci polskich gospodarstw rolny

na rynku

Bior4c pod uwagg, ze proponowane w proj

dla producent6w rolnych, nie naruszaj4 ich
proponuje sig, aby projektowane rozpo

zakazem

docelowo

na

wzrost

Unii Europejskiej.

ie r o zpor zEdzenia r ozwi4zania s4 korzy stne

w obywatelskich

i

s4przez nich oczekiwane.

weszlo w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia

ogloszenia. Zasady demokratycznego pat'rst
prawnego nie stoj4 na przeszkodzie, aby
projektowane rozporz4dzenie weszlo w Zycie w proponowanym
termrnie.

Projekt rozporzEdzenia jest zgodny z p

Projekt rozporzqdzenia nie podlega

Unii Europejskiej.
VTZC

notyfikacji w rozumieniu przepis6w

rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia23

a2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania

krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w

wnych (Dz. U. po2.2039 oraz z2OO4 r. poz.

597), poniewaz nie zawieraprzepis6w techni

Stosow'nie do art. 5 ustawy

stanowienia prawa (Dz.IJ. poz.

z dnia 7 lipca

l4l4

oruz

z2

5r.o
r. poz.

dzialalno5ci lobbingowej w procesie
33

7) proj ekt rozporzydzenia zostanie

lnformacji
prac

legisl

Rz4dowego Centrum

ady Ministr6w.

Data sporzqdzenia

Nazwa projektu
pr( jekt rozporzqdzenia Rady Ministr6w zmieniajqcego roz
Rar ly Ministrow w sprawie szczegotowego zakresu i sposo

w realizacji

i;r6dto:

nte <torych zadari Agencji Restrukturyzaclii Modernizacji

nictwa

Inne

20.07.2018

F

Mir isterstwo wiod4ce i mi niste rstwa wsp6lpracuj4ce
Mir isterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Osr ,ba

odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekl

rza Stanu

Nr w rrykazie prac
RD 405

lub Podsekretarza Stanu
Min ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowsk

Kor takt do opiekuna merytorycznego projektu
Alel sandra Szelqgowska, Dyrektor Departamentu Finans6l
tel. 22 623 17 64,22 623 20 21,, aleksandra.szelagowska@

1.

WC

pro
hoc

utr;

afrl
spl;
2.

nrol.gov.pl

Iaki problem jest ronvi1zywany?
Producenci rolni, ktorych uprawy zostaly zniszczone
tatnich dniach na poludni Polski, nie uzyskajq:irodk6w
lukcji zwierzqcej na zakup brakujqcych pasz. Analol
rwlq ryb, kt6rzy ponie6ll znaczne straty w produkcji w
Ponadto zarowno ww. producenci jak r6wnie2 prr
lmywania w gospodarstwie :iwirl lub ich wprowadze
<ariskiego pomoru (wi6, zaprzestali produkcji (wi6 nie
:q wcze(niej zaciqgniqtych kredyt6w.

r wyniku tegorocznej suszy oraz powodzi, kt6ra miata miejsce

rlezbqdnych na wznowienie produkcji rolnej, czy w przypadku

czna sytuacja dotyczy producentow prowadzqcych chow

lucenci 5wiri, kt6rzy w zwiqzku z obowiqzujEcym zakazem
tia do gospodarstwa, wydanym w zwiqzku z wystqpieniem
zyskajq dochod6w na planowanym poziomie umo2liwiajqcym

lekomendowane roztt'i1zanie, w tym planowale nan ;dzia interwencji, i oczekiwany efet<t

W rrojekcie rozporzqdzenia proponuje siq udzielanie w 20 8 r. pomocy w formie:

otacji dla producentow rolnych, kt6rzy ponie:ili szkod,
;uszy lub powodzi, w rozumieniu przepis6w o ubezpie<
b) lotacji dla podatnikow podatku rolnego, kt6rzy w 201g
ybnych poto2onych na obszarze gmin, w kt6rych
ibezpieczeniach upraw rolnych i zwierzqt gospodarski<
c) platy przez ARiMR na rzecz bank6w pelnego oproc(
:awieszenia przez banki sptaty preferencyjnych kredy
lroducentow rolnych, ktorzy ponie5li szkody w uprawi
lowodzi, w rozumieniu przepis6w o ubezpieczeniach u1
:torzy w zwiqzku z obowiqzujqcym zakazem utrzyn
lospodarstwa, wydanym w zwiqzku z wystEpieniem afr
a)

w uprawach rolnych spowodowane wystEpieniem w 2Ol-g r.
zeniach upraw rolnych i zwierzqt gospodarskich,
.

prowadzili ch6w lub hodowlq ryb slodkowodnych w stawach

wystqpila susza lub pow6di,

w

rozumieniu przepis6w o

,.1,

ntowania, przez okres nie dluzszy ni2 2 lata w przypadku
6w z doplatami do oprocentowania ze (rodk6w AR|MR dla
ch rolnych spowodowane wystqpieniem w 201,9 r. suszy lub
raw rolnych i zwierzqt gospodarskich oraz producentow jwi6,
ywania w gospodarstwie 6wi6 lub ich wprowadzenia do
lkariskiego pomoru Swiri, zaprzestali produkcji iwiri.

ak problem zostal romiqzany w innych krajach, w s czeg6lno5ci krajach czlonkowskich
OECD/LE ?
Ws' tuacjach kryzysowych mogq byi stosowane rekomper ;aty wyr6wnujqce utracone dochody gospodarstwom
roln m poszkodowanym w wyniku wystqpienia niekorzystn ,ch zjawiska atmosferycznych, w
3.

tym suszy.

Wp rlstwach czionkowskich
4.

UE

w przypadku suszy

sE uruc amrane

programy pomocowe.

odmioty, na kt6re oddziatuje projekt
Grupa

ARi 4R
Proc lcenci rolni, w tym
proc rcenci ryb, klorzy
ponr r(li szkody
spo\ odowane

WielkoSc
bd

i

wiqzku z brakiem wody.

Zrodlo danych

Oddziafuwanie
Udzielanie pomocy

Mo2liwo5i ubiegania siq o
pomoc w formie dotacji

WYS
SUS'

Apieniem w 201-8 r
I lub powodzi

Prot ucenci rolni
pos; kodowani
WYS

Mo2liwoSi zawieszenia przez
ki splaty preferencyj nych
kredyt6w z doplatami do
oprocentowania ze 5rodk6w
ba n

qpieniem w 2018 r.

susz

pro( ucenci 5win, kt6rzy w

ARiMR z jednoczesnq splatq
przez ARiMR na rzecz bank6w
petnego oprocentowa nia,
przez okres nie dluzszy ni2 2

zwrq zku z obowiqzujqcym
za ka
SOSF

zem utrzymywania w
odarstwie (wiri lub ich

Wprr rwadzenia do

I

ata

gost odarstwa, wydanym w
zwtE zku z wystqpieniem
afryl anskiego pomoru
(wiri zaprzestali produkcji
Swiri

5.

rformacje na temat zakresu, czasu trwania i podsul owanie rvynikr6w konsultacji

Proj kt rozporzqdzenia zostanie przyjqty jako wypetnienie
6.
( cer.r

<

czekiwari wszystkich Srodowisk rolniczych.

Vptyw na sektor finans6w publicznych

sIalez......

r.)
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Lqc'znie (0-101
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o96lem

-vD5

bud2 t panstwa

-7qq
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.IST

pozo tale jednostki (oddzielnie)

Zrodl t finansowania
Doda kowe infbrmacje,

w't\n wskazanie
2rode dan;''ch
prz,\ Jt

i

tych do obliczeri

zalo2' n

Zgodnie z danymi lnstytutu Uprav Nawozenia i Gleboznawstwa susza rolnicza wystqpuje na
obszarze calej Polski, w wszystkich
rawach objqtych monitoringiem suszy tj. rzepaku i rzepiku
(26,29 % powierzchni upraw), zbo2ach jarych (70,2-l% powierzchni upraw), ro6linach

strqczkowych (47,93% powierzc i upraw), krzewach owocowych (57,04% powierzchni
upraw), zbozach ozimych (55,32o1 powierzchni upraw), tytoniu (36,72% powierzchni upraw),
truskawkach (55,19% powierzch i upraw), warzywach gruntowych (34,47% powierzchni
upraw), kukurydzy na kiszonkq ( 2,20% powierzchni upraw), kukurydzy na ziarno (12,1,9%
powierzchni upraw), drzewach c
(26,1.4% powierzchni upraw), chmielu (5,49%
powierzchni upraw), ziemniaku (, 24% powierzchni upraw) oraz buraku cukrowym (O,79%
powierzchni upraw).
W bie2qcym roku suszq notowan p w 82,97 % gmin kraju na powierzchni 63,14% gruntow
ornych.

iednoczeSnie, ze wzglqdu na brak
plonach w wyniku suszy przy szaco\
zostanie objgtych 15% powierzchr

szacujqcych straty w
mu zalo2ono, 2e pomocq
tys . ha.

isj

i

Przyjqcie powy2szego zato2enia
201,8 r. w kwocie 798,5 mln zl,
- 25 mln zl - doptaty do oproce
- 60 mln zl - na doplaty do opr
- 322 mln - na dotacje do t ha
- 375 mln zt - na dotacje do t h
- 17,5 mln zt - na dotacje do 1

)znacza koniecznoSi zabezpieczenia srodkow bud2etowych w

tego;

rtowania kredyt6w na wznowienie produkcji,
lcentowania kredyt6w naleznego od kredytobiorc6w,
ubezpieczonych upraw rolnych (1,OOO zl/ha),
r nieubezpieczonych upraw rolnych (5OO zt/ha),
ha powierzchni staw6w (300 zl/ha).

Wptfru na konkurencyjnoS6 gospodarki i przrdsigl iorezoSd, w tym funkcjonowanie
przedsigbiorc6w orLZ na
rodzing, obywateli i gospodarstwa domowe

7.

( rutki
Czt

rv latach od wejScia w zycie zrnian
WL l9cru
du2e przedsiebiorstwa
pref igzn-v rn
sektor rnikro-, malych
Sredn ich
(vr tln zl,
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2
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l0

Lqcznie (0-l0t

i

r

:::

stale z
, r.)

wt

eclu

n

rer en lqzn),rx

przedsiebiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa dornowe
Producenci rolni
duze przedsiebiorstwa

sektor mikro-, malych
Sredn

I39,5

7lg

s

i

ich

przedsigbiorstw
rodzi na, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
(doda.i/usuri)
Nier ierzalne

Producenci rolni

Poprawa sytuar ,r Irnansowej producentow rolnych oraz podatnik6w
podatku rolneg r, kt6rzy w 2018 r. prowadzili chow lub hodowlq
ryb
slodkowodnyct w stawach rybnych, ktorzy poniefli szkody w zwiqzku z
suszq lub powo lziq oraz producentow 6wiri, klorzy utracili dochody
w
zwiqzku z obovl qzujqcym zakazem utrzymywania w gospodarstwie
6wiri lub
ich wprowadze ia do gospodarstwa, wydanym w zwiqzku z wystEpieniem
afryka riskiego

p

:moru 6wiri.

(dodai/Lrsu6)
Dodr
rv tyr

to2enia przedstawione

2rodr
PTZYJ

pkt

wplyw na sektor finans6w

2e zgodnie z projektowanym rozporzqdzeniem

zaloi

w przypadku

rapitalu kredytu bankowego, sptata oprocentowania kredytu
lokonywana przez ARiMR przez okres nie dluzszy ni2 2 lata,
po zako6czeniu okresu zawieszenia, kredytobiorca bqdzie
,o przez ARiMR oprocentowania lub zaplacone przez ARiMR

zawieszenia spiaty rat kapitalu kredytu bankowego,
li kwotq doplat ustalonq w umowie kredytu bankowego w
czeniach nie zostala uwzglqdniona kwota 60 mln zt.
miana obciELefi regulacyjnych (w tym obowiqzk6w :nformaryjnych) wynik*jqcych
z projektu

8.

E

rri

dotyczy

wp.< rradzane s4 obciq2enia poza bezwzglgdnie

w)t]t gan.vmi przezUE (szczeg6ty w odwr6conej tabeli
zgod

oSc

i).

tr
tr
tr
tr

rnniejszenie I iczby dokument6w
nrn iej szenie I iczby procedur
kr6cenie czasu na zalatwienie sprawy

zwi gkszenie I iczby dokument6w
zw i gkszen i e liczby procedur
wydlu2enie czasu na zalatwienie sprawy

lne: ...

inne: ...

Wp 'owadzane obciqZenia s4 przystosowane do ich
elel rron izacj i.

tak
nie

nie dotyczy
Kor rcnlarz:.
Pro ucenci rolni samodzielnie bqdq podejmowai decyzjq, zy chcq
skorzystai z pomocy tym samym podjqi se
obc viqzkow wynikajqcych z warunk6w udzielania tej pom cy

Wptyw na rynek pracy

9.
95

ilplyw na pozostale obszary

10.

L-]

S

Es
Eir

odowisko naturalne

tuacja i rozw6j regionalny
t.)e: ...

Orn< w ienie

I

l.r

wplywr-r | *,"

E demografia
E mienie paflstwo'

e

tr informatyzacja
tr zdrowie

.nu wptywu.

lanowane wykonanie przepis6w aktu prawnego

Udzi rlenie pomocy producentom rolnym

, ktorzy ponieSli ;zkody w uprawach rolnych spowodowane wystqpieniem w
lub powodzi, w rozumieniu przepis6w o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierzqt gospodarskich,
podi tnikom podatku rolnego, kt6rzy w 201g r. prowadzili ch6w
lub hodowlq ryb slodkowodnych w stawach rybnych
201,t

r.

suszy

poto onych na obszarze gmin, w ktorych wystqpita susza lu r pow6dl
w rozumieniu przepisow o ubezpieczeniach upraw
rolnl :h i zwierzqt gospodarskich, oraz producentom 6wirl, t6rzy w zwiqzku
z obowiEzujqcym zakazem utrzymywania w
gosp rdarstwie 6wiri lub ich wprowadzenia do gospodarstwr
, wydanym w zwiqzku z wystqpieniem afrykariskiego
pomoru
6wiri zaprzestali produkcji (wiri.
I

12. ! / jaki spos6b i kiedy nastqpi ewaluacja efekt6w projekt oraz jakie
mierniki zostan4 zastosowane?
L

efekt6w nastqpi na podstawie przedlo2onych prz rz ARiMR stosownie
do przepis6w ustawy dnia 9 maja 200g
3encji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U 22017r. poz.2t37) sprawozdania z
dziatalno:ici za 201g, w
zakre ;ie m.in. wsparcia realizowanego na podstawie projekt
)wanego rozporzqdzenia.
13.z Ll4czniki (istotne dokumenty f,rridlowe, badania, analiz itp.)
Ewal acja

r. o

I

