Komunikat dotyczący składania zmian do wniosków i realizacji 5-letniego zobowiązania
w ramach działania
„Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt”
w ramach PROW 2004 - 2006
W dniu 14 marca 2007 roku Rada Ministrów zmieniła przepisy rozporządzenia z dnia
20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej
na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej
planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 46, poz. 302).
W związku z powyższym informuje się wszystkich producentów rolnych realizujących
program rolnośrodowiskowy w ramach PROW 2004 – 2006 o możliwości dokonywania
zmian do już złożonego wniosku rolnośrodowiskowego.
1. Producenci rolni, którzy realizują program rolnośrodowiskowy od 1 marca 2007 roku
(złożyli wniosek rolnośrodowiskowy po raz pierwszy w 2006 r. i otrzymali decyzję
przyznającą płatność):
mogą dokonać zmian w złożonym po raz pierwszy w 2006 r. wniosku
rolnośrodowiskowym, pod warunkiem, że zmiany te dotyczą gruntów, które były w
faktycznym posiadaniu beneficjenta na dzień 1 marca 2007 r. Zmian tych można dokonać
w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2007 r. Zgłoszenie takiej zmiany jest związane
z wprowadzeniem stosownej zmiany w planie działalności rolnośrodowiskowej.
2. Producenci rolni, którzy realizują program rolnośrodowiskowy od 1 marca 2006 roku
(drugi rok realizacji programu rolnośrodowiskowego):
mogą dokonać zmian wraz z wnioskiem o przyznanie kolejnej (w tym przypadku drugiej)
płatności rolnośrodowiskowej, który składa się w terminie od 1 marca do 15 maja 2007
roku, polegających na powiększeniu powierzchni, na której realizowany jest program
rolnośrodowiskowy o więcej niż 5% lub 2 ha (również poprzez dodanie nowego pakietu),
w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2007 r. po spełnieniu łącznie poniższych
warunków:
- sporządzenia zmiany do planu działalności rolnośrodowiskowej (zobowiązanie
rolnośrodowiskowe nie wydłuża się);
- posiadania powierzchni użytków rolnych, na których zamierzają realizować program
rolnośrodowiskowy na dzień 1 marca 2007 r.
3. Producenci rolni, którzy realizują program rolnośrodowiskowy od 1 marca 2004 roku i od
1 marca 2005 roku (czwarty i trzeci rok realizacji programu rolnośrodowiskowego):

mogą dokonać zwiększenia powierzchni, na której realizowany jest program
rolnośrodowiskowy i/lub dodać nowy pakiet, w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja
2007 r. po spełnieniu łącznie poniższych warunków:
- sporządzenia nowego planu działalności rolnośrodowiskowej (w tym przypadku
zobowiązanie rolnośrodowiskowe wydłuża się, czyli producent rolny realizuje
program rolnośrodowiskowy od 1 marca 2007 roku do końca lutego 2012 roku);
- posiadania powierzchni użytków rolnych, na których zamierzają realizować program
rolnośrodowiskowy na dzień 1 marca 2007 r.
4. Producenci rolni, o których mowa w punkcie 2 i 3, po 15 maja 2007 r. nie będą mogli
zwiększyć powierzchni realizacji programu rolnośrodowiskowego według zasad
PROW 2004-2006.
5. Producenci rolni, którzy rozpoczęli realizację programu 1 marca 2007 r. będą mogli do 15
maja 2008 r. zgłaszać zwiększenie powierzchni według zasad PROW 2004-2006, na
której realizowany jest program rolnośrodowiskowy lub dodać nowy pakiet, po spełnieniu
łącznie poniższych warunków:
- sporządzenia zmiany do planu działalności rolnośrodowiskowej (zobowiązanie
rolnośrodowiskowe nie wydłuża się);
- posiadania powierzchni użytków rolnych, na których zamierzają realizować program
rolnośrodowiskowy na dzień 1 marca 2008 r.
6. Przejęcie użytków rolnych gospodarstwa w części lub całości po 1 marca 2007 r. objętych
zobowiązaniem w ramach programu rolnośrodowiskowego uprawnia do płatności
rolnośrodowiskowej, wyłącznie do powierzchni przejętych użytków rolnych. Oznacza to,
że producent rolny (przejmujący), któremu nie wydano decyzji przyznającej płatność do
dnia 31.12.2006 r. nie będzie mógł dołączyć swoich użytków rolnych do powierzchni
przejętego gospodarstwa, aby podwyższyć płatność rolnośrodowiskową za rok 2007 i
w następnych latach. W przypadku przejęcia użytków rolnych objętych zobowiązaniem w
ramach programu rolnośrodowiskowego nie powoduje wydłużenia okresu zobowiązania
rolnośrodowiskowego.
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