
          

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. 

Poz. 1640 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań  
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1512 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1503) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów rea-

lizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.
1)

) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych 

i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej Polityki Rolnej lub w zakresie objętym działem administracji 

rządowej – rybołówstwo.”; 

2) w § 13l w ust. 10 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie 

z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:”; 

3) po § 13l dodaje się § 13m w brzmieniu: 

„§ 13m. 1. W 2017 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki 

państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i przetwórstwa produktów rolnych, o której mowa w § 2 

ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu: 

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

2) który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez niego dzia-

łalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, 

w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; 

3) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do 

rozporządzenia nr 702/2014. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana: 

1) zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej – w przypadku gdy szkody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w uprawach rolnych, oszacowa-

ne przez komisję, o której mowa w § 5 ust. 5, wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej 

w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, 

w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły 

szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, albo 

                                                           
1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608 i 2089, z 2016 r. poz. 170, 

1455 i 1912 oraz z 2017 r. poz. 166 i 1479. 
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2) na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 – w przypadku gdy szkody, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2: 

a) w uprawach rolnych, oszacowane przez komisję, o której mowa w § 5 ust. 5, wynoszą powyżej 30% śred-

niej rocznej produkcji rolnej, o której mowa w pkt 1, lub 

b) w budynku służącym do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej przekraczają kwotę 

1050 zł, lub 

c) wystąpiły w lasach. 

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana, w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rol-

nego złożony w terminie do dnia 30 września 2017 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na 

jej stronie internetowej. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

3) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) wnioskodawcy 

albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających 

obywatelstwa polskiego – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się: 

1) kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, który poza informacjami, o których mowa 

w § 5 ust. 8, zawiera informacje o: 

a) powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. 

huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, lub 

b) zakresie i wysokości szkód w budynkach służących do prowadzenia przez producenta rolnego działalności 

rolniczej spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, lub 

2) oświadczenie producenta rolnego: 

a) o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, 

deszczu nawalnego lub gradu, oraz o wysokości kwoty na odtworzenie lasu, w którym wystąpiły te szkody, 

b) że łączna wysokość pomocy udzielonej mu w związku z wystąpieniem szkód w lasach spowodowanych 

wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu oraz pomocy otrzymanej na pod-

stawie odrębnych przepisów, wraz z odszkodowaniem z zakładu ubezpieczeń, nie przekroczy kwoty na od-

tworzenie lasu określonej w rozporządzeniu nr 702/2014; 

3) informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje 

o wysokości otrzymanej pomocy publicznej, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – w przypadku pomocy udzielanej zgodnie 

z rozporządzeniem nr 702/2014 lub 

4) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej 

pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej – w przypadku pomocy udzielanej zgodnie z rozporządzeniem 

nr 1408/2013. 

6. Wystąpienie szkód w lasach spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego 

lub gradu potwierdza wojewoda właściwy ze względu na położenie lasu, w którym wystąpiły te szkody, sporządzając 

adnotację na oświadczeniu producenta rolnego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a. 

7. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, w przypadku szkód, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 

lit. a, ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, po-

wierzchni upraw rolnych lub lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane przez huragan, deszcz nawalny lub 

grad, oraz stawki tej pomocy. 

8. Stawka, o której mowa w ust. 7, wynosi: 

1) 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 

2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu; 

2) 2000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. 

huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. 
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9. W przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gra-

du w budynku służącym do prowadzenia działalności rolniczej wysokość pomocy na odtworzenie tego budynku nie 

może przekroczyć kwoty 10 000 zł i nie może być wyższa niż: 

1) 80% kwoty szkód, o których mowa w art. 25 ust. 7 rozporządzenia nr 702/2014, powstałych w budynku służą-

cym do prowadzenia przez producenta rolnego ubiegającego się o pomoc działalności rolniczej albo 

2) 90% kwoty szkód, o których mowa w art. 25 ust. 7 rozporządzenia nr 702/2014, powstałych w budynku służą-

cym do prowadzenia przez producenta rolnego ubiegającego się o pomoc działalności rolniczej – położonych 

na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami określonymi w przepisach 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

10. Łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem pomocy udzielanej producentowi rolne-

mu w związku ze szkodami w lasach spowodowanymi wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego 

lub gradu, nie może przekroczyć łącznej wysokości pomocy, o której mowa w § 5 ust. 11. 

11. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem pomocy udzielanej 

producentowi rolnemu w związku ze szkodami w lasach spowodowanymi wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, 

deszczu nawalnego lub gradu, oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów, wraz z odszkodowaniem 

z zakładu ubezpieczeń przekraczałaby kwotę, o której mowa w § 5 ust. 11, pomocy udziela się w wysokości stano-

wiącej różnicę między kwotą obliczoną zgodnie z § 5 ust. 11 a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odręb-

nych przepisów i wysokością otrzymanych odszkodowań. 

12. Pomoc, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem pomocy udzielanej producentowi rolnemu w związku ze 

szkodami w lasach spowodowanymi wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, nie 

przysługuje, jeżeli łączna kwota pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów oraz otrzymanych odszko-

dowań przekracza kwotę, o której mowa w § 5 ust. 11. 

13. Pomoc, o której mowa w ust. 1, w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. hura-

ganu, deszczu nawalnego lub gradu w uprawach rolnych pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2017 r. co najmniej 50% po-

wierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk 

i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.”. 

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

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 




