
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 października 2016 r.

Poz. 1614

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 września 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów  
wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmioto-
wych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  bulwy te zostały uznane za spełniające wymagania w zakresie zdrowotności na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512, z 2013 r. poz. 865 oraz z 2015 r. poz. 1893), po 
ocenie weryfikacyjnej zdrowotności sadzeniaków ziemniaka;”;

2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Producentowi rolnemu, wpisanemu do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17, 50 i 1228), może być udzielona dotacja, na jego wnio-
sek, na pokrycie różnicy pomiędzy kwotą, jaką mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka, jako materiału siewne-
go, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, jeżeli:

1)  bulwy te zostały uznane za spełniające wymagania w zakresie zdrowotności na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, po ocenie weryfikacyjnej zdrowotności sadzeniaków ziemniaka;

2)  wojewódzki inspektor wydał decyzję zakazującą sadzenia tych bulw lub zakazującą wprowadzania tych bulw do 
obrotu jako materiału siewnego, w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia Potato spindle tuber 
viroid;

3)  z bulwami tymi postąpiono w sposób określony w decyzji, o której mowa w pkt 2.

2. Dotacji nie udziela się, jeżeli producent rolny:

1) nie postępuje w sposób określony w decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2)  nie jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do 
rozporządzenia nr 702/2014.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej – rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 
1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. 
poz. 195, 1257 i 1454.
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3. Wysokość dotacji wynosi 80% różnicy pomiędzy kwotą, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży 
bulw ziemniaka, uznanych po ocenie laboratoryjnej za materiał siewny, po cenie:
1) określonej w umowie kontraktacji albo
2)  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 
sprzedaży tych bulw, albo na podstawie ostatnich dostępnych danych rynkowych, w przypadku braku danych 
rynkowych aktualnych w dniu sprzedaży – jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kon-
traktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw

– a kwotą uzyskaną w wyniku sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny.

4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, 
który wydał decyzję wymienioną w ust. 1 pkt 2, zgodnie ze wzorem nr 7 określonym w załączniku nr 2 do rozporzą-
dzenia, w terminie do dnia 10 grudnia roku, w którym dokonano sprzedaży bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym 
niż jako materiał siewny.

5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana w grudniu danego roku, a sprzedaż 
bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny nastąpiła do końca tego roku, wniosek o udzielenie 
dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

6. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 5, zostanie złożony:
1) do dnia 31 grudnia danego roku i nie zostanie rozpatrzony przed dniem 1 stycznia następnego roku albo
2) po dniu 31 grudnia danego roku
– dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, 
w którym dokonano sprzedaży bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, na dotacje przed-
miotowe przeznaczone na taki cel, wyłącznie do wysokości kwot ustalonych w ustawie budżetowej na rok, w którym 
dokonano tej sprzedaży.

7. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wy-
stąpienia Potato spindle tuber viroid w roku następującym po roku, w którym bulwy ziemniaka zostały sprzedane 
z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w usta-
wie budżetowej na rok, w którym została wydana ta decyzja.

8. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1)  kopie umów kontraktacji – w przypadku gdy bulwy ziemniaka zostały wytworzone w ramach wykonania umo-

wy kontraktacji;
2)  faktury albo rachunki lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora, 

potwierdzające sprzedaż bulw ziemniaka, o których mowa w ust. 1;
3)  oświadczenie producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozu-

mieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;
4)  oświadczenie producenta rolnego, że nie uzyskał innej formy pomocy finansowej do tych samych kosztów kwa-

lifikujących się do objęcia dotacją.

9. Wojewódzki inspektor przekazuje Głównemu Inspektorowi wnioski o udzielenie dotacji sprawdzone pod 
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wraz z pisemną informacją o stwierdzonych uchybieniach.

10. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.

11. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na pod-
stawie zestawienia decyzji o udzieleniu dotacji.”;

3) po § 6 dodaje się § 6a–6c w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Producentowi rolnemu wpisanemu do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, może być udzielona dotacja, na jego wniosek, na pokrycie strat związanych z nie-
odpłatnym przekazaniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż 
materiał siewny, jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Prezesa 
Agencji Rynku Rolnego na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców 
i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58), jeżeli:
1)  bulwy te zostały uznane w decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora za prawdopodobnie porażone przez 

bakterię Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterię Ralstonia solanacearum;
2) z bulwami tymi postąpiono w sposób określony w decyzji, o której mowa w pkt 1.
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2. Dotacji nie udziela się, jeżeli producent rolny:

1)  nie przestrzega przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu 
rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub przepisów w sprawie szczegóło-
wych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solana-
cearum lub

2)  nie jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do 
rozporządzenia nr 702/2014.

3. Wysokość dotacji wynosi, jeżeli bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, zostały uzyskane w wyniku uprawy:

1)  sadzeniaków ziemniaka lub ziemniaków poddanych badaniom na obecność bakterii Clavibacter michiganensis 
ssp. sepedonicus oraz bakterii Ralstonia solanacearum przez wojewódzkiego inspektora i na podstawie tych 
badań uznanych za wolne od tych bakterii:

a)  70% kwoty, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka przekazanych jednostce 
organizacyjnej lub osobie fizycznej, o których mowa w ust. 1, po cenie określonej w umowie kontraktacji, 
albo

b)  70% kwoty, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka przekazanych jednostce 
organizacyjnej lub osobie fizycznej, o których mowa w ust. 1, po cenie targowiskowej ziemniaków w wo-
jewództwie, w którym zostały wyprodukowane, ustalonej na podstawie danych rynkowych w rozumieniu 
przepisów o rolniczych badaniach rynkowych, aktualnych w dniu przekazania tych bulw, albo na podsta-
wie ostatnich dostępnych danych rynkowych w przypadku braku danych rynkowych aktualnych w dniu 
przekazania – jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umo-
wa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw;

2) bulw ziemniaka innych niż określone w pkt 1:

a)  50% ceny, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka określonej w umowie kon-
traktacji, albo

b)  50% ceny targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane, ustalonej na 
podstawie danych rynkowych w rozumieniu przepisów o rolniczych badaniach rynkowych, aktualnych 
w dniu przekazania tych bulw, albo na podstawie ostatnich dostępnych danych rynkowych w przypadku 
braku danych rynkowych aktualnych w dniu przekazania – jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowa-
ne poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw.

4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, 
który wydał decyzję wymienioną w ust. 1 pkt 1, zgodnie ze wzorem nr 7a określonym w załączniku nr 2 do rozporzą-
dzenia, w terminie do dnia 10 grudnia roku, w którym dokonano nieodpłatnego przekazania bulw ziemniaka.

5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została wydana w grudniu danego roku, a nieodpłatne 
przekazanie bulw ziemniaka nastąpiło do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie 
do dnia 31 stycznia następnego roku.

6. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 5, zostanie złożony:

1) do dnia 31 grudnia danego roku i nie zostanie rozpatrzony przed dniem 1 stycznia następnego roku albo

2) po dniu 31 grudnia danego roku

– dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, 
w którym dokonano nieodpłatnego przekazania bulw ziemniaka, na dotacje przedmiotowe przeznaczone na taki cel, 
wyłącznie do wysokości kwot ustalonych w ustawie budżetowej na rok, w którym dokonano tego przekazania.

7. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została wydana w roku następującym po roku, w którym bulwy 
ziemniaka, w przypadku których uzyskano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego 
inspektora wskazujące na możliwość prawdopodobnego porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganen-
sis ssp. sepedonicus lub Ralstonia solanacearum, zostały nieodpłatnie przekazane, dotacji udziela się i wypłaca ją ze 
środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok, w którym została wydana ta decyzja.

8. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1)  kopie umów kontraktacji – w przypadku gdy bulwy ziemniaka zostały wytworzone w ramach wykonania umo-
wy kontraktacji;
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2)  dokumenty lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora, potwierdza-
jące przyjęcie bulw ziemniaka, o których mowa w ust. 1, przez jednostkę organizacyjną lub osobę fizyczną, 
o których mowa w ust. 1;

3)  oświadczenie producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozu-
mieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;

4)  oświadczenie producenta rolnego, że nie uzyskał innej formy pomocy finansowej do tych samych kosztów kwa-
lifikujących się do objęcia dotacją;

5)  w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, kopie paszportów roślin oraz dowody zakupu sadzeniaków ziem-
niaka albo kopie wyników badań na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus oraz bakterii 
Ralstonia solanacearum przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora.

9. Wojewódzki inspektor przekazuje Głównemu Inspektorowi wnioski o udzielenie dotacji sprawdzone pod 
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wraz z pisemną informacją o stwierdzonych uchybieniach.

10. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.

11. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na pod-
stawie sporządzonego zestawienia decyzji o udzieleniu dotacji.

§ 6b. 1. Producentowi rolnemu wpisanemu do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grud-
nia 2003 r. o ochronie roślin, może być udzielona dotacja, na jego wniosek, na pokrycie różnicy pomiędzy kwotą, jaką 
mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka wyprodukowanych jako bulwy ziemniaka z przeznaczeniem innym niż 
jako materiał siewny, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw, jeżeli:

1)  bulwy te zostały uznane w decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora za porażone lub prawdopodobnie 
porażone przez bakterię Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterię Ralstonia solanacearum;

2)  z bulwami tymi postąpiono w sposób określony w decyzji, o której mowa w pkt 1, albo bulwy te, po uzyskaniu 
wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujących na możli-
wość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterie Ralstonia so-
lanacearum, lecz przed wydaniem tej decyzji zostały sprzedane, za zgodą i pod nadzorem wojewódzkiego in-
spektora, w celu przerobu przemysłowego, konsumpcji w zakładzie zbiorowego żywienia, skarmienia zwierząt 
lub produkcji biogazu, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów 
postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobiega-
niu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum.

2. Dotacji nie udziela się, jeżeli producent rolny:

1)  nie przestrzega przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu 
rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub przepisów w sprawie szczegóło-
wych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solana-
cearum lub

2)  nie jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do 
rozporządzenia nr 702/2014.

3. Wysokość dotacji wynosi, jeżeli bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, zostały uzyskane w wyniku uprawy:

1)  sadzeniaków ziemniaka lub ziemniaków poddanych badaniom na obecność bakterii Clavibacter michiganensis 
ssp. sepedonicus oraz bakterii Ralstonia solanacearum przez wojewódzkiego inspektora i na podstawie tych 
badań uznanych za wolne od tych bakterii, 70% różnicy pomiędzy kwotą, którą wnioskodawca mógłby uzyskać 
ze sprzedaży tych bulw po cenie:

a) określonej w umowie kontraktacji albo

b)  targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane, ustalonej na podstawie 
danych rynkowych w rozumieniu przepisów o rolniczych badaniach rynkowych, aktualnych w dniu sprze-
daży tych bulw, albo na podstawie ostatnich dostępnych danych rynkowych w przypadku braku danych 
rynkowych aktualnych w dniu sprzedaży – jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową 
kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw

– a kwotą faktycznie uzyskaną w wyniku sprzedaży tych bulw;
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2)  bulw ziemniaka innych niż określone w pkt 1, 50% różnicy pomiędzy kwotą, którą wnioskodawca mógłby uzy-
skać ze sprzedaży tych bulw po cenie:
a) określonej w umowie kontraktacji albo
b)  targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane, ustalonej na podstawie 

danych rynkowych w rozumieniu przepisów o rolniczych badaniach rynkowych, aktualnych w dniu sprze-
daży tych bulw, albo na podstawie ostatnich dostępnych danych rynkowych w przypadku braku danych 
rynkowych aktualnych w dniu sprzedaży – jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową 
kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw

– a kwotą faktycznie uzyskaną w wyniku sprzedaży tych bulw.

4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, 
który wydał decyzję wymienioną w ust. 1 pkt 1 albo pobrał próby do badań laboratoryjnych wskazanych w ust. 1 
pkt 2, zgodnie ze wzorem nr 7a określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie do dnia 10 grudnia roku, 
w którym dokonano sprzedaży bulw ziemniaka.

5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została wydana w grudniu danego roku, a sprzedaż 
bulw ziemniaka nastąpiła do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 
31 stycznia następnego roku.

6. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 5, zostanie złożony:

1) do dnia 31 grudnia danego roku i nie zostanie rozpatrzony przed dniem 1 stycznia następnego roku albo

2) po dniu 31 grudnia danego roku

– dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, 
w którym dokonano sprzedaży bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, na dotacje przed-
miotowe przeznaczone na taki cel, wyłącznie do wysokości kwot ustalonych w ustawie budżetowej na rok, w którym 
dokonano tej sprzedaży.

7. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została wydana w roku następującym po roku, w którym bulwy 
ziemniaka, w przypadku których uzyskano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego 
inspektora wskazujące na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 
lub Ralstonia solanacearum, zostały sprzedane, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie 
budżetowej na rok, w którym została wydana ta decyzja.

8. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1)  kopie umów kontraktacji – w przypadku gdy bulwy ziemniaka zostały wytworzone w ramach wykonania umo-
wy kontraktacji;

2)  faktury albo rachunki lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora, 
potwierdzające sprzedaż bulw ziemniaka, o których mowa w ust. 1;

3)  oświadczenie producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozu-
mieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;

4)  oświadczenie producenta rolnego, że nie uzyskał innej formy pomocy finansowej do tych samych kosztów kwa-
lifikujących się do objęcia dotacją;

5)  w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, kopie paszportów roślin oraz dowody zakupu sadzeniaków ziem-
niaka albo kopie wyników badań na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus oraz bakterii 
Ralstonia solanacearum przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora.

9. Wojewódzki inspektor przekazuje Głównemu Inspektorowi wnioski o udzielenie dotacji sprawdzone pod 
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wraz z pisemną informacją o stwierdzonych uchybieniach.

10. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.

11. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na pod-
stawie zestawienia decyzji o udzieleniu dotacji.

§ 6c. 1. Producentowi rolnemu, wpisanemu do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, może być udzielona dotacja, na jego wniosek, na pokrycie strat wynikających 
z unieszkodliwienia bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż materiał 
siewny, jeżeli:

1)  bulwy te zostały uznane w decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora za porażone lub prawdopodobnie 
porażone przez bakterię Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterię Ralstonia solanacearum;
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2)  bulwy te, po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora 
wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub 
bakterie Ralstonia solanacearum, lecz przed wydaniem decyzji, o której mowa w pkt 1, zostały, za zgodą i pod 
nadzorem wojewódzkiego inspektora, unieszkodliwione przez ich spalenie w spalarni odpadów, lub nieodpłatnie 
przekazane w celu przerobu przemysłowego, konsumpcji w zakładzie zbiorowego żywienia lub do produkcji 
biogazu, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania 
przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub 
w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrze-
niania się bakterii Ralstonia solanacearum.

2. Dotacji nie udziela się, jeżeli producent rolny:

1)  nie przestrzega przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu 
rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub przepisów w sprawie szczegóło-
wych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solana-
cearum lub

2)  nie jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do 
rozporządzenia nr 702/2014.

3. Wysokość dotacji wynosi, jeżeli bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, zostały uzyskane w wyniku 
uprawy:

1)  sadzeniaków ziemniaka lub ziemniaków poddanych badaniom na obecność bakterii Clavibacter michiganensis 
ssp. sepedonicus oraz bakterii Ralstonia solanacearum przez wojewódzkiego inspektora i na podstawie tych 
badań uznanych za wolne od tych bakterii:
a)  70% kwoty, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży unieszkodliwionych bulw ziemniaka po 

cenie określonej w umowie kontraktacji, albo
b)  70% kwoty, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży unieszkodliwionych bulw ziemniaka po 

cenie targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane, ustalonej na podsta-
wie danych rynkowych w rozumieniu przepisów o rolniczych badaniach rynkowych, aktualnych w dniu 
unieszkodliwienia tych bulw, albo na podstawie ostatnich dostępnych danych rynkowych w przypadku 
braku danych rynkowych aktualnych w dniu unieszkodliwienia – jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodu-
kowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw;

2) bulw ziemniaka innych niż określone w pkt 1:
a)  50% ceny, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka określonej w umowie  

kontraktacji, albo
b)  50% ceny targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane, ustalonej na 

podstawie danych rynkowych w rozumieniu przepisów o rolniczych badaniach rynkowych, aktualnych 
w dniu unieszkodliwienia tych bulw, albo na podstawie ostatnich dostępnych danych rynkowych w przy-
padku braku danych rynkowych aktualnych w dniu unieszkodliwienia – jeżeli bulwy ziemniaka zostały 
wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych 
bulw.

4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, 
który wydał decyzję wymienioną w ust. 1 pkt 1 albo pobrał próby do badań laboratoryjnych wskazanych w ust. 1 
pkt 2, zgodnie ze wzorem nr 7a określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie do dnia 10 grudnia roku, 
w którym dokonano unieszkodliwienia bulw ziemniaka.

5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została wydana w grudniu danego roku, a unieszkod-
liwienie bulw ziemniaka nastąpiło do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do 
dnia 31 stycznia następnego roku.

6. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 5, zostanie złożony:

1) do dnia 31 grudnia danego roku i nie zostanie rozpatrzony przed dniem 1 stycznia następnego roku albo

2) po dniu 31 grudnia danego roku

– dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, 
w którym dokonano unieszkodliwienia bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, na dotacje 
przedmiotowe przeznaczone na taki cel, wyłącznie do wysokości kwot ustalonych w ustawie budżetowej na rok, 
w którym dokonano tego unieszkodliwienia.



Dziennik Ustaw – 7 –  Poz. 1614

 

7. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została wydana w roku następującym po roku, w którym bulwy 
ziemniaka, w przypadku których uzyskano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego 
inspektora wskazujące na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 
lub Ralstonia solanacearum, zostały unieszkodliwione, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych 
w ustawie budżetowej na rok, w którym została wydana ta decyzja.

8. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1)  kopie umów kontraktacji – w przypadku gdy bulwy ziemniaka zostały wytworzone w ramach wykonania umo-
wy kontraktacji;

2)  oświadczenie producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozu-
mieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;

3)  oświadczenie producenta rolnego, że nie uzyskał innej formy pomocy finansowej do tych samych kosztów kwa-
lifikujących się do objęcia dotacją;

4)  w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, kopie paszportów roślin oraz dowody zakupu sadzeniaków ziem-
niaka albo kopie wyników badań na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus oraz bakterii 
Ralstonia solanacearum przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora;

5)  dokumenty lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora, potwierdza-
jące nieodpłatne przyjęcie bulw ziemniaka, o których mowa w ust. 1, przez:
a) spalarnię odpadów, wydane przez tę spalarnię, lub
b) zakład dokonujący przerobu przemysłowego, wydane przez ten zakład, lub
c) zakład zbiorowego żywienia, wydane przez ten zakład, lub
d) biogazownię w celu wykorzystania do produkcji biogazu.

9. Wojewódzki inspektor przekazuje Głównemu Inspektorowi wnioski o udzielenie dotacji sprawdzone pod 
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wraz z pisemną informacją o stwierdzonych uchybieniach.

10. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.

11. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na pod-
stawie sporządzonego zestawienia decyzji o udzieleniu dotacji.”;

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 21 otrzymuje brzmienie:

21

Analiza bioróżnorodności i zmienności wewnątrz populacji pszczół na podstawie cech 
fenotypowych i behawioralnych wybranych linii hodowlanych, na przykładzie 
maksymalnie 550 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Augustowska, maksymalnie 
200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Kampinoska oraz maksymalnie 550 rodzin 
pszczelich linii car Dobra.

286 000

5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) wzór nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) dodaje się wzór nr 7a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia po lp. 31 dodaje się lp. 32–34 w brzmieniu:

32 Prowadzenie oceny wartości 
hodowlanej bydła

1)  wynagrodzenia
2)  pochodne od wynagrodzeń
3)  podróże służbowe
4)  usługi
5)  zużycie materiałów i energia
6)  amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)
7)  pozostałe koszty
8)  narzut kosztów ogólnych

1 693 000
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33 Prowadzenie oceny wartości 
hodowlanej świń, w tym 
w zakresie oceny użytkowości 
tucznej i rzeźnej świń 
dokonywanej po uboju

1)  wynagrodzenia
2)  pochodne od wynagrodzeń
3)  podróże służbowe
4)  usługi
5)  zużycie materiałów i energia
6)  amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)
7)  pozostałe koszty
8)  narzut kosztów ogólnych

1 604 000

34 Prowadzenie oceny wartości 
hodowlanej owiec

1)  wynagrodzenia
2)  pochodne od wynagrodzeń
3)  podróże służbowe
4)  usługi
5)  zużycie materiałów i energia
6)  amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)
7)  pozostałe koszty
8)  narzut kosztów ogólnych

223 000

§ 2. W 2016 r. wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 
niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do zadań określonych w lp. 32–34 załącznika nr 3 do tego rozporządzenia 
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, składa się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozpo-
rządzenia.

§ 3. Do wniosków o udzielenie dotacji złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą-
dzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel
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 Wzór nr 7 

................................................................. .................................................................... 
(pieczęć*) albo nazwa i adres, albo imię,  (miejscowość i data) 
nazwisko, miejsce zamieszkania i adres  

wnioskodawcy) 
 

 
..............................................................................  

(nr ewidencyjny wniosku, 
wypełnia Wojewódzki Inspektorat Ochrony  
              Roślin i Nasiennictwa) 

WNIOSEK 
o udzielenie i wypłacenie dotacji ... 

 
Na podstawie § .......... ust. ...... rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek 
dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.) 
zwracam się z prośbą o udzielenie i wypłacenie dotacji wg poniższego zestawienia: 
 

 
Lp. 

 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Ilość 

ziemniaków 
(t) 
 

Wartość bulw 
ziemniaków, którą 

można uzyskać z ich 
sprzedaży jako 

materiału siewnego 
(w złotych) 

Kwota 
uzyskana ze 
sprzedaży 

bulw 
ziemniaka 

 
Należna kwota 

dotacji (poz. 4 – 
poz. 5) x 80% 
 (w złotych) 

1  2  3  4 5  6 
1 pokrycie różnicy pomiędzy kwotą bulw 

ziemniaka, jaką można uzyskać z ich 
sprzedaży, jako materiału siewnego, 
a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw 
z przeznaczeniem innym niż jako materiał 
siewny 

    

2 
 

pokrycie strat związanych ze zniszczeniem 
bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu 
ich sprzedaży jako materiał siewny, 
poprzez ich spalenie w spalarni odpadów 

  
 

  
 

 
 

  
 

3 suma    
Słownie złotych    .......................................................................................................................................................... 
Dotację proszę przekazać na rachunek nr ..................................................................................................................... 
w banku/spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej**): ...................................................................................... 
  
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Opiniuję powyższy wniosek pozytywnie/negatywnie**) pod względem formalnym/merytorycznym/rachunkowym**) 
 
 
 
 
__________________ 
*)   W przypadku formy papierowej. 
**) Niepotrzebne skreślić. 
 

 

 

Główny Inspektor 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

................................................. 
(podpis wnioskodawcy*) lub imię 

i nazwisko) 
 

.............................................................................. 
(pieczęć*) i podpis Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa)                    

.................................................
 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 20 września 2016 r. (poz. 1614)

Załącznik nr 1
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 Wzór nr 7a 

 

................................................................. .................................................................... 
(pieczęć*) albo nazwa i adres, albo imię,  (miejscowość i data) 
nazwisko, miejsce zamieszkania i adres  

wnioskodawcy) 
....................................................................  

(nr ewidencyjny wniosku, 
wypełnia Wojewódzki Inspektorat Ochrony  

              Roślin i Nasiennictwa) 

WNIOSEK 
o udzielenie i wypłacenie dotacji ... 

Na podstawie § .......... ust. ...... rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek 
dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.) 
zwracam się z prośbą o udzielenie i wypłacenie dotacji wg poniższego zestawienia: 

 
Lp. 

 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Ilość 

ziemniaków 
(t) 
 

Wartość bulw 
ziemniaków, którą 

można uzyskać z ich 
sprzedaży 

(w złotych) 

Kwota 
uzyskana ze 
sprzedaży 

bulw 
ziemniaka 

 
Należna kwota 

dotacji  
 (w złotych) 

1  2  3  4 5  6 
1 pokrycie strat związanych z nieodpłatnym 

przekazaniem bulw ziemniaka 
wyprodukowanych w celu ich sprzedaży 
jako bulwy ziemniaka inne niż materiał 
siewny, jednostce organizacyjnej lub 
osobie fizycznej 

  Nie dotyczy  

2 pokrycie różnicy pomiędzy kwotą, jaką 
można uzyskać ze sprzedaży bulw 
ziemniaka wyprodukowanych jako bulwy 
ziemniaka z przeznaczeniem innym niż 
jako materiał siewny, a kwotą uzyskaną ze 
sprzedaży tych bulw 

    

3 pokrycie strat związanych z 
unieszkodliwieniem bulw ziemniaka 
wyprodukowanych w celu ich sprzedaży 
jako bulwy ziemniaka inne niż materiał 
siewny, poprzez ich spalenie w spalarni 
odpadów lub wykorzystanie do produkcji 
biogazu 

  Nie dotyczy  

4 suma    
Słownie złotych    .......................................................................................................................................................... 
Dotację proszę przekazać na rachunek nr ..................................................................................................................... 
w banku/spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej**): ...................................................................................... 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Opiniuję powyższy wniosek pozytywnie/negatywnie**) pod względem formalnym/merytorycznym/rachunkowym**) 
 
 
 
 
__________________ 
*)  W przypadku formy papierowej. 
**) Niepotrzebne skreślić. 
 

Główny Inspektor 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

.......................................................... 
(podpis wnioskodawcy*) lub imię 

i nazwisko) 

.............................................................................. 
(pieczęć*) i podpis Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa)                    

.................................................
 

Załącznik nr 2




