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Dział:  Nadzoru Fitosanitarnego 
 

Sprawa:  Udzielenie dotacji producentowi rolnemu na pokrycie strat 
związanych ze zniszczeniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich 
sprzedaży jako materiał siewny. 
 

Przedmiot sprawy: 

Złożenie wniosku o udzielenie i wypłacenie dotacji. 
 
Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie 
stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz 
rolnictwa ( Dz. U. poz. 1170). 
 
Wymagane dokumenty: 

1) wniosek o udzielenie i wypłatę dotacji złożony na formularzu, którego wzór określony 
jest w załączniku nr 2 we wzorze nr 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 29 lipca 2015r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów 
wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz.1170) – druk wniosku do pobrania 
tutaj i na stronie: http://piorin.gov.pl/sl-zalatwianie/sl-instrukcje/; 

2) kopie umów kontraktacji – w przypadku gdy bulwy ziemniaka zostały wytworzone  
w ramach wykonania umowy kontraktacji; 

3) dokumenty lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego 
inspektora, potwierdzające przyjęcie bulw ziemniaka przez spalarnię odpadów, wydane 
przez tę spalarnię lub składowisko odpadów, wydane przez to składowisko. (Ponieważ 
kopie muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego 
inspektora, dlatego wnioskodawca musi przedstawić oryginały dokumentów do wglądu); 

4) oświadczenie producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim 
przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji UE nr 
702/2014 z dnia 25 czerwca 2014r.; 

5) oświadczenie producenta rolnego, że nie uzyskał innej formy pomocy finansowej do tych 
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją. 

 
Termin składania wniosków: 

Wniosek o udzielenie i wypłatę dotacji składa się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora, który wydał decyzję albo 
pobrał próby do badań laboratoryjnych, w terminie do dnia 10 grudnia danego roku. W 
przypadku gdy decyzja została wydana w grudniu danego roku, a zniszczenie bulw ziemniaka  
przez ich spalenie w spalarni odpadów lub umieszczenie na składowisku odpadów nastąpiło 

http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/898/7/1/wniosek_o_udzielenie_dotacji_2015.pdf


do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 
stycznia następnego roku. 
 
Jednostka organizacyjna Inspektoratu odpowiedzialna za załatwienie sprawy: 

Dział Nadzoru Fitosanitarnego, Oddziały WIORiN. 
 
Opłata: 

Wolne od opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie 
skarbowej załącznikiem część I pkt.53.3 (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). 
 
Termin załatwienia: 

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego 
 
Sposób załatwienia sprawy: 

Wydanie decyzji o udzieleniu i wypłaceniu dotacji przez Głównego Inspektora Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa oraz wypłata należnej kwoty dotacji. Realizacja wypłaty z tytułu 
przyznanej dotacji następuje po uprawomocnieniu się decyzji Głównego Inspektora Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa. 
 
Tryb odwoławczy: 

Od decyzji odwołanie nie przysługuje. Zgodnie z art. 127 § 3 K.P.A podmiot może się 
zwrócić do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 
Inne Informacje: 

Wniosek o udzielenie i wypłatę dotacji zainteresowany podmiot składa do właściwego 
terenowo Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Rośli i Nasiennictwa  
w Katowicach. 

Producentowi rolnemu może być udzielona dotacja na pokrycie strat związanych ze 
zniszczeniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako materiał 
siewny, jeżeli: 

1) producent rolny, który stara się o dotację jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub 
średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia 
Komisji UE nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014r.; 

2) producent rolny przestrzega przepisów w sprawie szczegółowych sposobów 
postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii 
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum; 

3) bulwy te zostały uznane za spełniające wymagania zdrowotności na podstawie  
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. poz 1512 oraz z 
2013 r. poz. 865), po laboratoryjnej ocenie zdrowotności sadzeniaków ziemniaka; 

4) wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa wydał decyzję zakazującą 
sadzenia tych bulw lub zakazującą wprowadzania tych bulw do obrotu jako materiału 
siewnego w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia bakterii 
Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum; 



5) bulwy te zostały zniszczone przez ich spalenie w spalarni odpadów lub umieszczenie 
na składowisku odpadów w sposób określony w decyzji wojewódzkiego inspektora 
wydanej w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia bakterii 
Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum albo 
bulwy te, po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przez wojewódzkiego 
inspektora, wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie, lecz 
przed wydaniem tej decyzji zostały, za zgodą wojewódzkiego inspektora, zniszczone 
przez ich spalenie w spalarni odpadów lub umieszczenie na składowisku odpadów  
w sposób określony w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania 
przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter 
michiganensis ssp.sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum. 

 
Wysokość dotacji wynosi 80% kwoty, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży 

bulw ziemniaka uznanych po ocenie laboratoryjnej za materiał siewny, po cenie: 
a) określonej w umowie kontraktacji albo 
b) równej 120% ceny targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały 

wyprodukowane, ustalonej na podstawie danych rynkowych w rozumieniu 
przepisów o rolniczych badaniach rynkowych, aktualnych w dniu zniszczenia tych 
bulw przez ich spalenie w spalarni odpadów lub umieszczenie na składowisku 
odpadów albo na podstawie ostatnich dostępnych danych rynkowych w 
przypadku braku danych rynkowych aktualnych w dniu ich zniszczenia– jeżeli 
bulwy zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa 
kontraktacji nie zawiera kwoty sprzedaży tych bulw. 

 
Dane niezbędne do określenia ceny targowiskowej ziemniaka w województwie, aktualnej 

na dzień zniszczenia tych bulw, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia można 
uzyskać na stronie www.minrol.gov.pl -Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
 

Główny Inspektor wydaje decyzję o udzieleniu i wypłaceniu dotacji na podstawie 
wniosku podmiotu, sprawdzonego i zaakceptowanego pod względem merytorycznym, 
formalnym i rachunkowym przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
oraz po potwierdzeniu wykonania przez podmiot czynności wyżej wymienionych. 
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