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Działanie „Program rolnośrodowiskowy”- zmiana zobowiązania
Zobowiązanie rolnośrodowiskowe nie podlega zmianie w trakcie jego realizacji chyba, że
zmiana ta polega na:
 zwiększeniu obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane w zakresie Pakietu 1.
Rolnictwo zrównoważone, lub zmniejszeniu tego obszaru, jeżeli mimo tego
zmniejszenia, zobowiązaniem tym będzie objęty obszar gruntów rolnych
zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na
których jest prowadzona działalność rolnicza;
 jednorazowym zwiększeniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania
(dotyczy nowych zobowiązań) obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane w
zakresie Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych
poza obszarami Natura 2000, Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i
siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 lub Pakietu 6. Zachowanie
zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (nie dotyczy Wariantu 4.1.
Ochrona siedlisk lęgowych ptaków);
 jednorazowym dodaniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania
(dotyczy nowych zobowiązań) poszczególnych wariantów Pakietu 4. Ochrona
zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000,
Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na
obszarach Natura 2000, Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych
roślin w rolnictwie lub Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych
zwierząt w rolnictwie (nie dotyczy Wariantu 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków);
 zmianie:
a) miejsca uprawy roślin w ramach Wariantu 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 lub 2.8 Pakietu 2,
lub miejsca uprawy truskawki lub poziomki, lub maliny w ramach Wariantu 2.9 lub
2.10 Pakietu 2, bez względu na zmianę miejsca realizacji wariantu, z tym że taka
zmiana w przypadku rośliny dwuletniej określonej w załączniku nr 4 do
rozporządzenia jest dopuszczalna po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny, lub
b) rośliny uprawianej w ramach Wariantu 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 lub 2.8 Pakietu 2 lub
truskawki, lub poziomki, lub maliny uprawianych w ramach Wariantu 2.9 lub 2.10
Pakietu 2 na inną roślinę, która może być uprawiana w ramach Wariantu 2.1, 2.2,
2.5, 2.6, 2.7 lub 2.8 Pakietu 2, lub truskawkę, lub poziomkę, lub malinę, które mogą
być uprawiane w ramach Wariantu 2.9 lub 2.10 Pakietu 2, bez względu na zmianę
realizowanego wariantu na inny z wymienionych wariantów, z tym że taka zmiana
w przypadku rośliny dwuletniej określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia jest
dopuszczalna po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny, lub
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c) wielkości obszaru, na którym jest uprawiana dana roślina w ramach Wariantu 2.1,
2.2, 2.5, 2.6, 2.7 lub 2.8 Pakietu 2 lub truskawka, lub poziomka, lub malina w
ramach Wariantu 2.9 lub 2.10 Pakietu 2
– jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku
o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, a całkowity obszar, na którym
są realizowane wymienione warianty nie ulegnie zmianie (dotyczy wszystkich
zobowiązań);
 zmianie miejsca uprawy roślin lub zmianie uprawianej rośliny w ramach Wariantu 6.1,
6.2 lub 6.3 Pakietu 6 – w przypadku roślin uprawnych uprawianych na gruntach ornych,
jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o
przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej i bez względu na zmianę wielkości
obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane;
 zmianie:
a) miejsca uprawy roślin w ramach Pakietu 8, bez względu na zmianę miejsca realizacji
wariantu w ramach tego pakietu, lub
b) rośliny uprawianej w ramach Pakietu 8 na inną roślinę, która może być uprawiana w
ramach tego pakietu, bez względu na zmianę realizowanego wariantu na inny z
wariantów tego pakietu, lub
c) wielkości obszaru, na którym jest uprawiana dana roślina w ramach Pakietu 8
– jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o
przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej;
 zwiększeniu liczby zwierząt danej rasy, objętych tym zobowiązaniem w ramach Pakietu
7 lub zmniejszeniu liczby tych zwierząt, jeżeli mimo tego zmniejszenia, liczba tych
zwierząt nie będzie niższa niż liczba zwierząt danej rasy, do której została przyznana
pierwsza płatność rolnośrodowiskowa lub płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r. – w
przypadku, gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach tego pakietu zostało
podjęte przed dniem 15 marca 2011 r.;
 zmianie Wariantu 2.1 lub 2.2 realizowanych na gruntach, na których są uprawiane
mieszanki wieloletnie traw lub mieszanki wieloletnie traw z bobowatymi
drobnonasiennymi, na Wariant 2.3 lub 2.4 Pakietu 2, jeżeli grunty, na których są
uprawiane te mieszanki, stały się trwałymi użytkami zielonymi;
W przypadku zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego, zmianę wprowadza się w
planie działalności rolnośrodowiskowej a także zgłasza się kierownikowi biura
powiatowego ARiMR dołączając do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej
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lub informacji o realizowanym zobowiązaniu rolnośrodowiskowym (PROW 2007-2013)
na rok, w którym rolnik realizuje zmienione zobowiązanie rolnośrodowiskowe.
Zmiany zobowiązania w zakresie Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne nie zgłasza się
kierownikowi biura powiatowego, jeżeli:
1. zmiany te nie powodują zmiany:
a) miejsca realizacji danego wariantu Pakietu 2,
b) realizowanego wariantu Pakietu 2,
c)

wielkości obszaru realizowanego wariantu Pakietu 2.

2. nie dotyczy mieszanki wieloletniej traw i mieszanki wieloletniej traw z bobowatymi
drobnonasiennymi w ramach Wariantu 2.1/2.2 oraz rośliny dwuletniej w ramach
Wariantu 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 lub 2.8 Pakietu 2.

