Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wykaz aktów prawnych obowiązujących dla wniosków złożonych w 2019 roku w ramach
działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020.
Obsługa wniosków o przyznanie płatności ekologicznej odbywa się w oparciu o następujące
przepisy UE i krajowe:
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE nr L 347/487 z 20.12.2013 r. z późn. zm.);
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia
2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania
jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr
2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008
(Dz.U.UE.L.2013.347.549 z późń. zm.);
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na
podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009
(Dz.U.UE.L.2013.347.608 z późn. zm.);
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu
Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a
także i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr
1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady
w zakresie ich stosowania w roku 2014 (Dz.U.UE.L.2013.347.865 z późn.zm.);
 rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w
odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków
odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających
zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz
zasady wzajemnej zgodności (Dz.U.UE.L.2014.181.48 z późn. zm.);
 rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w
sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników
na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany
załącznika X do tego rozporządzenia (Dz.U.UE.L.2014.181.1 z późn. zm.);
 rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
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Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe
(Dz.U.UE.L.2014.227.1 z późn. zm.);
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz
Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów
Wiejskich
(EFRROW)
(Dz.U.UE.L.2014.227.18 z późn. zm. );
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli,
środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności
(Dz.U.UE.L.2014.227.69 z późn. zm.);
rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG)
nr 2092/91 (Dz.U.UE.L.2007.189.1 z późn. zm.);
ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.
U. 2017, poz. 1853, z późn. zm.);
ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2018, poz.
627, z późn. zm.);
ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r.. poz.
1054, z późn. zm);
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania
dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania
(Dz. U. poz. 1697);
ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. 2017, poz. 633, z późn. zm);
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania "Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018, poz.1784 t.j. z późn. zm);

zmienione przez:
 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z
2019, poz. 451)
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 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z
2019, poz. 451)






rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie
elementów krajobrazu uznawanych za część kwalifikującego się obszaru działki
rolnej oraz ich szerokości (Dz. U. z 2015 r. poz. 336);
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie
określenia maksymalnego zagęszczenia drzew (Dz. U. z 2015 r. poz. 338);
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na
stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.
353, z późn. zm.).

