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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - zmiana zobowiązania
Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie wielkości obszaru oraz
miejsca realizacji zobowiązania w trakcie jego realizacji nie podlega zmianie, z
wyjątkiem:
 zmiany wielkości obszaru objętego zobowiązaniem rolno-środowiskowoklimatycznym w ramach wariantu 2.1, lecz nie więcej niż o 15%
w stosunku do wielkości obszaru objętego tym zobowiązaniem w pierwszym roku
jego realizacji, lub zmiany miejsca realizacji tego zobowiązania;
 zmiany wielkości obszaru objętego zobowiązaniem rolno-środowiskowoklimatycznym w ramach danego wariantu pakietu 6 lub zmiany miejsca realizacji
tego zobowiązania.
W ramach realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego rolnik może
dokonywad zmiany uprawianych roślin lub miejsca ich uprawy objętych tym
zobowiązaniem, jeżeli mimo dokonania tych zmian są spełnione warunki przyznania
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej z tytułu realizacji tego zobowiązania.
W przypadku uprawy rośliny dwuletniej, zmiana uprawianej rośliny oraz zmiana miejsca
jej uprawy, jest dopuszczalna po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny.
Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach
wariantu pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 obszary objęte tym
zobowiązaniem, zostaną objęte obszarem Natura 2000, zobowiązanie to staje się
zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach odpowiedniego wariantu
pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.
Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach
wariantu pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura
2000 obszary objęte tym zobowiązaniem zostaną wyłączone z obszaru Natura 2000,
zobowiązanie to staje się zobowiązaniem w ramach odpowiedniego wariantu pakietu 5.
Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 (nie dotyczy wariantów 4.7, 4.8, 4.9, 4.10
oraz 4.11).
Zmiana zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie poszczególnych
wariantów pakietu 7 może polegad jedynie na:

 zwiększeniu

liczby zwierząt danej rasy lokalnej objętych tym zobowiązaniem lub
zmniejszeniu liczby tych zwierząt, jeżeli mimo tego zmniejszenia liczba tych zwierząt
nie będzie niższa niż liczba zwierząt danej rasy, objętych tym zobowiązaniem w
pierwszym roku jego realizacji;
 zastąpieniu, zwierząt danej rasy lokalnej objętych tym zobowiązaniem zwierzętami tej
samej rasy, jeżeli zwierzęta te spełniają warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej.

