
          
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 7 stycznia 2020 r. 

Poz. 18 

 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 1505) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów 
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.1)) po § 13v 
dodaje się § 13w w brzmieniu: 

„§ 13w. 1. W 2020 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki 
państwa w zakresie objętym działem administracji rządowej – rybołówstwo, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, podat-
nikowi podatku rolnego, który w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych poło-
żonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury 
i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołów-
stwa i akwakultury oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana, w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika podatku rolnego, na wniosek tego podatnika 
złożony 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 podatnika podatku rolnego ubiegają-
cego się o pomoc; 

2) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gos-
podarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub weterynaryjny numer identyfikacyjny 
nadany przez powiatowego lekarza weterynarii; 

3) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer 
identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika podatku rolnego ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycz-
nych nieposiadających obywatelstwa polskiego – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego toż-
samość; 

                                                           
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, z 2017 r. poz. 166, 1479, 1640, 1818 i 2147, z 2018 r. poz. 303, 1428, 1483 i 2025 oraz z 2019 r. poz. 157, 1323 
i 1779.  
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4) numer działki ewidencyjnej, na której znajduje się staw zarybiony, wraz z nazwą obrębu ewidencyjnego, w którym 
ta działka się znajduje, oraz powierzchnię gruntów pod stawami zarybionymi położonych na obszarze, na którym 
wystąpiły w 2019 r. susza lub powódź. 

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

1) oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub de minimis w rolnictwie lub de minimis w sek-
torze rybołówstwa i akwakultury określone w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej; 

2) oświadczenie podatnika podatku rolnego ubiegającego się o pomoc o powierzchni stawu zarybionego, na wska-
zanej we wniosku działce ewidencyjnej; 

3) zaświadczenie Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, wydane podatnikowi 
podatku rolnego ubiegającemu się o pomoc, o złożeniu formularza sprawozdania (RRW–22) zawierającego zesta-
wienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych 
urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2017 i 2018 rok, o którym mowa w przepisach o statystyce 
publicznej; 

4) kserokopię: 

a) wystawionego przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia stawu zarybionego na 
obszarze, na którym wystąpiły w 2019 r. susza lub powódź, nakazu płatniczego podatku rolnego za 2019 r. 
– w przypadku osób fizycznych, 

b) deklaracji na podatek rolny na 2019 r. – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie-
posiadających osobowości prawnej. 

6. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn deklarowanej we wniosku, o którym mowa 
w ust. 3, powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. 

7. Stawka pomocy, o której mowa w ust. 6, wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybio-
nymi. 

8. Termin składania wniosków, o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza w Biu-
letynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem 
terminu składania tych wniosków.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 

 

 




