DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 czerwca 2021 r.
Poz. 1134
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 7 czerwca 2021 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 2021 r. poz. 305)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu 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 2016 r. poz. 1614, z 2017 r.
poz. 1470, z 2019 r. poz. 901 i 1522 oraz z 2020 r. poz. 2016) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 5:
a)

w ust. 1:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Producentowi rolnemu, który jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu
przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, zwanemu dalej „producentem rolnym”, wpisanemu do
urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r.
o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2021 r. poz. 256), zwanego dalej „urzędowym rejestrem podmiotów profesjonalnych”, może być udzielona dotacja, na jego wniosek, na pokrycie różnicy między kwotą, jaką
mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka jako materiału siewnego, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych
bulw z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, jeżeli:”,
‒ pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) z bulwami tymi postąpiono w sposób określony w decyzji, o której mowa w pkt 2, albo bulwy te, po
uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub bakterie Ralsto
nia solanacearum, lecz przed wydaniem tej decyzji, zostały sprzedane, za zgodą i pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, w celu przemysłowego przetworzenia, wykorzystania 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 sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Ralstonia solanacearum.”,

b)

1)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana w roku następującym po roku, w którym
bulwy ziemniaka, w odniesieniu do których uzyskano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez
wojewódzkiego inspektora wskazujące na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter sepedoni
cus lub Ralstonia solanacearum, zostały sprzedane w sposób określony w ust. 1 pkt 3, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok, w którym została wydana ta decyzja.”;

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 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).
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2)

w § 5 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 2 w pkt 1, w § 6 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 2 w pkt 1, w § 6a w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2
w pkt 1, w ust. 7 i w ust. 8 w pkt 5, w § 6b w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2 w pkt 1, w ust. 7 i w ust. 8 w pkt 5 oraz w § 6c
w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2 w pkt 1, w ust. 7 i w ust. 8 w pkt 4 wyrazy „Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus”
zastępuje się wyrazami „Clavibacter sepedonicus”;

3)

w § 5a w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Producentowi rolnemu wpisanemu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych może być udzielona dotacja,
na jego wniosek, na pokrycie różnicy między kwotą, jaką mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka jako materiału siewnego, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, jeżeli:”;

4)

w § 6:
a)

w ust. 1:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Producentowi rolnemu wpisanemu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych może być udzielona
dotacja, na jego wniosek, na pokrycie strat wynikających z unieszkodliwienia bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako materiał siewny, jeżeli:”,
– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) bulwy te:

b)

a)

zostały unieszkodliwione w sposób określony w decyzji, o której mowa w pkt 2, albo

b)

po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora
wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum, lecz przed wydaniem decyzji, o której mowa w pkt 2, zostały, za zgodą
i pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, unieszkodliwione przez ich spalenie w spalarni odpadów lub umieszczenie na składowisku odpadów lub nieodpłatnie przekazane do przemysłowego
przetworzenia, produkcji biogazu, wykorzystania w zakładzie zbiorowego żywienia lub skarmienia
zwierząt, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów
postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedoni
cus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Ralstonia solanacearum.”,

w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) równej 120% ceny targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej,
dostępnych w dniu unieszkodliwienia tych bulw ‒ jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza
umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw.”,

c)

ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego
inspektora, który wydał decyzję wymienioną w ust. 1 pkt 2 albo pobrał próby do badań laboratoryjnych wskazanych w ust. 1 pkt 3 lit. b, zgodnie ze wzorem nr 7 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie
do dnia 10 grudnia danego roku, w którym dokonano unieszkodliwienia bulw ziemniaka.
5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana w grudniu danego roku, a unieszkodliwienia bulw ziemniaka dokonano do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony
w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.”,

d)

w ust. 6 część wspólna otrzymuje brzmienie:
„‒ dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na dotacje przedmiotowe na ten cel w ustawie
budżetowej na rok następujący po roku, w którym dokonano unieszkodliwienia bulw ziemniaka, wyłącznie do
wysokości kwot ustalonych w ustawie budżetowej na rok, w którym dokonano tego unieszkodliwienia.”,

e)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana w roku następującym po roku, w którym
dokonano unieszkodliwienia bulw ziemniaka, w odniesieniu do których uzyskano wyniki badań laboratoryjnych
przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujące na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub Ralstonia solanacearum, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok, w którym została wydana ta decyzja.”,

Dziennik Ustaw
f)

–3–

Poz. 1134

w ust. 8 w pkt 2:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„dokumenty lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora, zawierające informację o nieodpłatnym przyjęciu bulw ziemniaka, o których mowa w ust. 1, przez:”,
‒ w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem, dodaje się wyraz „lub” oraz lit. c‒f w brzmieniu:

5)

„c)

zakład dokonujący przemysłowego przetworzenia, wydane przez ten zakład, lub

d)

biogazownię, wydane przez tę biogazownię, lub

e)

zakład zbiorowego żywienia, wydane przez ten zakład, lub

f)

podmiot dokonujący skarmienia zwierząt, wydane przez ten podmiot;”;

w § 6a:
a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Producentowi rolnemu wpisanemu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych może być udzielona
dotacja, na jego wniosek, na 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 wpisanym do rejestru prowadzonego przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa 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 2021 r. poz. 618), jeżeli:”,

b)

w ust. 3:
‒ wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Wysokość dotacji wynosi, w przypadku gdy bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, pochodzą z gospodarstwa rolnego albo jego części będącej wyodrębnioną jednostką produkcyjną, albo kilku gospodarstw będących
zorganizowaną całością produkcyjną, zwanych dalej „miejscem produkcji”, w których prowadzono uprawę:”,
‒ w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„wyłącznie sadzeniaków ziemniaka lub ziemniaków poddanych badaniom na obecność bakterii Clavibacter
sepedonicus oraz bakterii Ralstonia solanacearum przez wojewódzkiego inspektora i na podstawie tych badań
uznanych za wolne od tych bakterii:”,
‒ w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„bulw ziemniaka innych niż określone w pkt 1 albo bulw ziemniaka określonych w pkt 1 i bulw ziemniaka
innych niż określone w pkt 1:”;

6)

w § 6b:
a)

w ust. 1:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Producentowi rolnemu wpisanemu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych może być udzielona
dotacja, na jego wniosek, na pokrycie różnicy między 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:”,
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„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 możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub bakterie Ralsto
nia solanacearum, lecz przed wydaniem tej decyzji, zostały sprzedane, za zgodą i pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, w celu przemysłowego przetworzenia, wykorzystania 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 sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Ralstonia solanacearum.”,

b)

w ust. 3:
‒ wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Wysokość dotacji wynosi, w przypadku gdy w miejscu produkcji, z którego pochodzą bulwy ziemniaka,
o których mowa w ust. 1, prowadzono uprawę:”,
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‒ w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„wyłącznie sadzeniaków ziemniaka lub ziemniaków poddanych badaniom na obecność bakterii Clavibacter
sepedonicus oraz bakterii Ralstonia solanacearum przez wojewódzkiego inspektora i na podstawie tych badań
uznanych za wolne od tych bakterii, 70% różnicy między kwotą, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze
sprzedaży tych bulw po cenie:”,
‒ w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„bulw ziemniaka innych niż określone w pkt 1 albo bulw ziemniaka określonych w pkt 1 i bulw ziemniaka
innych niż określone w pkt 1, 50% różnicy między kwotą, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży
tych bulw po cenie:”;
7)

w § 6c:
a)

w ust. 1:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Producentowi rolnemu wpisanemu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych 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:”,
‒ pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) bulwy te:

b)

a)

zostały unieszkodliwione w sposób określony w decyzji, o której mowa w pkt 1, albo

b)

po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora
wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter 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 umieszczenie na składowisku odpadów lub nieodpłatnie przekazane do przemysłowego
przetworzenia, produkcji biogazu, wykorzystania w zakładzie zbiorowego żywienia lub skarmienia
zwierząt, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach w sprawie postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedonicus lub w przepisach
w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Ralstonia solanacearum.”,

w ust. 3:
‒ wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Wysokość dotacji wynosi, w przypadku gdy w miejscu produkcji, z którego pochodzą bulwy ziemniaka,
o których mowa w ust. 1, prowadzono uprawę:”,
‒ w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„wyłącznie sadzeniaków ziemniaka lub ziemniaków poddanych badaniom na obecność bakterii Clavibacter
sepedonicus oraz bakterii Ralstonia solanacearum przez wojewódzkiego inspektora i na podstawie tych badań
uznanych za wolne od tych bakterii:”,
‒ w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„bulw ziemniaka innych niż określone w pkt 1 albo bulw ziemniaka określonych w pkt 1 i bulw ziemniaka
innych niż określone w pkt 1:”,

c)

w ust. 8 w pkt 5:
‒ lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) zakład dokonujący przemysłowego przetworzenia, wydane przez ten zakład, lub”,
‒ lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) biogazownię, wydane przez tę biogazownię, lub”,
– dodaje się lit. e oraz f w brzmieniu:
„e)

składowisko odpadów, wydane przez to składowisko, lub

f)

podmiot dokonujący skarmienia zwierząt, wydane przez ten podmiot.”;
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w § 7 w ust. 1 w pkt 1 lit. a oraz b otrzymują brzmienie:
„a)

agrofagów kwarantannowych dla Unii w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie
roślin przed agrofagami,

b)

agrofagów objętych środkami przyjętymi zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom
roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014
i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE,
2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, z późn. zm.2));”;

w § 9 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, sporządzoną zgodnie ze wzorem nr 2a określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;”;

10) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)

wzór nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b)

po wzorze nr 2 dodaje się wzór nr 2a określony w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

c)

wzór nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

d)

wzór nr 7a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia,

e)

wzór nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,

f)

wzór nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia,

g)

wzór nr 9a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do wniosków o udzielenie dotacji złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Bartosik

2)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019,
str. 77.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju
Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. (poz. 1134)
Załączniki
do rozporządzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
Załącznik nr 1
z dnia 7 czerwca 2021 r. (poz. … )
Załącznik nr 1
Wzór nr 2

Wzór nr 2

.................................................
(pieczęć*) albo nazwa i adres
wnioskodawcy)

Załącznik nr …. do wniosku z dnia ...............................

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW
kwalifikujących się do objęcia dotacją, planowanych na …… r.
na realizację badania podstawowego na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej / rolnictwa
ekologicznego**) pod tytułem:

..................................................................................................................................................................
na podstawie § ..... ust. ..... pkt ..... oraz lp. ..... załącznika nr …… do 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.).

Lp.

Rodzaj kosztów

1
1

2
Wynagrodzenia

2

Pochodne od wynagrodzeń

3

Materiały i wyposażenie

4

Podróże służbowe

5

Usługi

6

Amortyzacja

7

Pozostałe koszty

8

Narzut kosztów ogólnych
(do 15%)
RAZEM:

Planowana kwota kosztów
kwalifikujących się do objęcia
dotacją ogółem (w złotych)
3

Planowany udział ministra
właściwego do spraw rolnictwa
w kosztach kwalifikujących się
do objęcia dotacją z kol. 3
(w złotych)
4

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

(pieczęć*) i podpis
głównego księgowego**))
*)

W przypadku postaci papierowej.

**)

Niepotrzebne skreślić.

................................
(pieczęć*) i podpis
wnioskodawcy)

Dziennik Ustaw
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Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

Wzór nr 2a

Wzór nr 2a
.................................................
(pieczęć*) albo nazwa i adres
wnioskodawcy)

Załącznik nr …. do wniosku z dnia ..................

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW
kwalifikujących się do objęcia dotacją, planowanych na …… r.
na realizację badania podstawowego na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej pod tytułem:

..................................................................................................................................................................
na podstawie § ..... ust. ..... pkt ..... oraz zadania nr ….. w załączniku nr 8 do 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.).

Lp.

Rodzaj kosztów

1
1
2

2
Wynagrodzenia z pochodnymi
od wynagrodzeń
Materiały i wyposażenie

3

Podróże służbowe

4

Usługi

5

Amortyzacja

6

Pozostałe koszty

7

Narzut kosztów ogólnych

Planowana kwota kosztów
kwalifikujących się do objęcia
dotacją ogółem (w złotych)
3

Planowany udział ministra
właściwego do spraw rolnictwa
w kosztach kwalifikujących się
do objęcia dotacją z kol. 3
(w złotych)
4

RAZEM:
....................................
(pieczęć*) i podpis
głównego księgowego)

*)

W przypadku postaci papierowej.

...................................
(pieczęć*) i podpis
wnioskodawcy)

Dziennik Ustaw
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Załącznik nr 3

Wzór nr 7
.................................................................
(pieczęć*), nazwa i adres albo imię
i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
wnioskodawcy)

....................................................................
(miejscowość i data)

..............................................................................
(nr ewidencyjny wniosku,
wypełnia wojewódzki inspektorat ochrony
roślin i nasiennictwa)

Główny Inspektor
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 według poniższego zestawienia:

Lp.

Wyszczególnienie

1
1

2
Pokrycie różnicy między kwotą, jaką
można uzyskać ze sprzedaży bulw
ziemniaków jako materiału siewnego,
a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych
bulw z przeznaczeniem innym niż jako
materiał siewny
Pokrycie
strat
wynikających
z unieszkodliwienia bulw ziemniaka
wyprodukowanych
w
celu
ich
sprzedaży jako materiał siewny
Suma

2

3

Ilość
ziemniaków
(w tonach)
3

Wartość bulw
ziemniaków, którą
Kwota
Należna kwota
można uzyskać
uzyskana ze
dotacji (poz. 4
z ich sprzedaży
sprzedaży
– poz. 5) × 80%
jako materiału
bulw
(w złotych)
siewnego
ziemniaka
(w złotych)
4
5
6

nie dotyczy

Słownie złotych .........................................................................................................................................................
Dotację proszę przekazać na rachunek nr ................................................................................................................
w banku / spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej**): ..............................................................................

.................................................
(podpis wnioskodawcy*), nazwa
albo imię i nazwisko)

Dziennik Ustaw
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__________________________________________________________________________________________
Opiniuję powyższy wniosek pozytywnie/negatywnie**) pod względem formalnym/merytorycznym/rachunkowym**).
……………………………
(miejscowość i data)

.................................................................
(pieczęć*) i podpis wojewódzkiego inspektora
ochrony roślin i nasiennictwa)

__________________
*)

W przypadku postaci papierowej.

**)

Niepotrzebne skreślić.

Dziennik Ustaw
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Załącznik Załącznik
nr 4 nr 4
Wzór nr 7a

Wzór nr 7a

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

....................................................................
(miejscowość i data)

..............................................................................
(nr ewidencyjny wniosku,
wypełnia wojewódzki inspektorat ochrony
roślin i nasiennictwa)

Główny Inspektor
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 według poniższego zestawienia:

Lp.

Wyszczególnienie

1
1

2
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
wpisanym do rejestru prowadzonego
przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa 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 2021 r. poz. 618)
Pokrycie różnicy między 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
Pokrycie
strat
wynikających
z unieszkodliwienia bulw ziemniaka
wyprodukowanych
w
celu
ich
sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne
niż materiał siewny
Suma

2

3

4

Ilość
ziemniaków
(w tonach)
3

Wartość bulw
Kwota
ziemniaków, którą uzyskana ze Należna kwota
można uzyskać
sprzedaży
dotacji
z ich sprzedaży
bulw
(w złotych)
(w złotych)
ziemniaka
4
5
6
nie dotyczy

nie dotyczy

Słownie złotych ........................................................................................................................................................
Dotację proszę przekazać na rachunek ......................................................................................................................
w banku / spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej**): ................................................................................

Dziennik Ustaw
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.................................................
(podpis wnioskodawcy*), nazwa albo
imię i nazwisko)

Opiniuję powyższy wniosek pozytywnie/negatywnie**) pod względem formalnym/merytorycznym/rachunkowym**).

……………………………
(miejscowość i data)

..............................................................................
(pieczęć*) i podpis wojewódzkiego inspektora
ochrony roślin i nasiennictwa)

*)

W przypadku postaci papierowej.

**)

Niepotrzebne skreślić.

Dziennik Ustaw
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ZałącznikZałącznik
nr 5 nr 5
Wzór nr 8

Wzór nr 8

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

....................................................................
(miejscowość i data)

...........................................................................
(nr ewidencyjny wniosku,
wypełnia wojewódzki inspektorat ochrony
roślin i nasiennictwa)

Główny Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa

WNIOSEK

o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin
lub odkażania przedmiotów lub miejsc w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia
agrofagów kwarantannowych dla Unii lub agrofagów objętych środkami przyjętymi zgodnie z art. 30
ust. 1 rozporządzenia 2016/2031 za … kwartał … r.

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 na pokrycie kosztów
kwalifikujących się do objęcia dotacją, wyszczególnionych w załączonym rozliczeniu, według poniższego
zestawienia w związku z wystąpieniem / podejrzeniem wystąpienia**): ........................................................ .
Lp.
1
1
2

Rodzaj kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją,
ogółem
2
Wynagrodzenie brutto osób wykonujących zabieg
odkażania
Wartość zastosowanego środka ochrony roślin lub produktu
biobójczego
Suma

Kwota poniesionych
kosztów kwalifikujących się
do objęcia dotacją (w złotych)
3

Należna kwota
dotacji (w złotych)
4

X

Słownie złotych: .................................................................................................................................................
Dotację proszę przekazać na rachunek nr: .........................................................................................................
w banku / spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej***): .......................................................................

.................................................
(podpis wnioskodawcy*),
nazwa albo imię i nazwisko)

Opiniuję powyższy wniosek pozytywnie/negatywnie***) pod względem formalnym/merytorycznym/rachunkowym***).

.................................................
(miejscowość i data)

...............................................................
(pieczęć i podpis wojewódzkiego inspektora
ochrony roślin i nasiennictwa)

Dziennik Ustaw
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*)

W przypadku postaci papierowej.

**)

Dla każdego agrofaga sporządza się odrębny wniosek wraz z rozliczeniem kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją.

***)

Niepotrzebne skreślić.
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4

3

X

6

7

8

Wartość
zastosowanego
środka ochrony
roślin lub
produktu
biobójczego

X

9

Numer i data
wystawienia
faktury/rachunku
za wykonanie
zabiegu

*)

**)

W przypadku postaci papierowej.
Dla każdego agrofaga sporządza się odrębny wniosek wraz z rozliczeniem kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją.

roślin i nasiennictwa)

(pieczęć i podpis wojewódzkiego inspektora ochrony

5

Liczba
odkażonych
przedmiotów

Wynagrodzenie
brutto osób
wykonujących
zabieg

(miejscowość i data)

X

Wielkość
odkażonej
powierzchni

Nazwa i ilość
zastosowanego
środka ochrony
roślin lub
produktu
biobójczego

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

Ogółem

2

Imię, nazwisko, miejsce
zamieszkania i adres albo nazwa,
siedziba i adres producenta rolnego

Numer i data wydania
decyzji lub numer i data
uzyskania wyników badań
laboratoryjnych

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

3

2

1
1

Lp.

za … kwartał … r.

..

Załącznik do wniosku z dnia ................

ROZLICZENIE KOSZTÓW
wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania przedmiotów lub miejsc w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem
**)
wystąpienia agrofagów kwarantannowych dla Unii lub agrofagów objętych środkami przyjętymi zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031

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

Wzór nr 9

Wzór nr 9

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6

Dziennik Ustaw
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Załącznik nr 7

Załącznik nr 7

Wzór nr
9a nr 9a
Wzór
OŚWIADCZENIE
producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym
lub średnim przedsiębiorcą
Imię i nazwisko albo nazwa producenta rolnego ........................................................................
Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres producenta rolnego
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że spełniam kryteria dla (właściwe zaznaczyć):
□ mikroprzedsiębiorstwa,
□ małego przedsiębiorstwa,
□ średniego przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014*) oraz:
1) zgodnie z art. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014
mikroprzedsiębiorstwo, małe albo średnie przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem
(właściwe zaznaczyć):
□ samodzielnym,
□ partnerskim,
□ związanym;
2) mikroprzedsiębiorstwo, małe albo średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250
pracowników**) oraz (właściwe zaznaczyć):
□ roczny obrót przedsiębiorstwa nie przekracza 50 mln euro**) lub
□ całkowity bilans roczny przedsiębiorstwa nie przekracza 43 mln euro**).
Dane zawarte w oświadczeniu dotyczą okresu obrachunkowego ……….***).

Sporządzono ..............................................
(miejscowość i data)

*)

Podpis ...........................................................
(producenta rolnego)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie
pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193
z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.).

Dziennik Ustaw
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Dane podaje się zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia
25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na
obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Dane odnoszą się do ostatniego, zatwierdzonego okresu obrachunkowego i są obliczone w stosunku
rocznym. W przypadku nowo utworzonego mikroprzedsiębiorstwa, małego albo średniego
przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, przyjmuje się
dane pochodzące z oceny dokonanej w trakcie roku obrotowego.

