Jednolita Płatność Obszarowa
Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się:
• grunty rolne, które były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. Do gruntów rolnych
zalicza się użytki rolne obejmujące: grunty orne, trwałe użytki zielone, trwałe plantacje oraz ogródki
przydomowe;
• działki rolne obsadzone zagajnikami o krótkiej rotacji, które były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej w dniu
30 czerwca 2003 r.,
• plantacje wierzby (Salix sp) wykorzystywanej do wyplatania,
• powierzchnie gruntów rolnych, na których znajdują się: oczka wodne (w rozumieniu przepisów o ochronie
gruntów rolnych i leśnych, o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 w obrębie działki rolnej), rowy,
nieutwardzone drogi dojazdowe wydzielone w obrębie działek rolnych, pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany
tarasów, których szerokość w obrębie działki rolnej nie przekracza 2 m i które nie stanowią odrębnej działki
ewidencyjnej, drzewa i krzewy (niepodlegające wycięciu zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, rosnące
pojedynczo, mające znaczenie dla ochrony wód i gleb) o ile nie wpływają one na prowadzoną na gruntach
produkcję rolniczą i ich liczba nie przekracza 50 szt/ha oraz grunty rolne na, których znajduje się ciek
naturalny(w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody).
Rolnikowi przysługuje jednolita płatność obszarowa, na będące w dniu 31 maja danego roku w jego
posiadaniu grunty rolne, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, kwalifikujące się do objęcia tą płatnością,
jeżeli:
• w tym dniu posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;
• wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami przez cały rok kalendarzowy, w którym został
złożony wniosek o przyznanie tej płatności;
• przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej
płatności;
• został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
W przypadku, gdy rolnik nie utrzymuje gruntów zgodnie z normami lub nie przestrzega wymogów zarządzania
(cross compliance), przez cały rok kalendarzowy, wówczas kwota przyznanych płatności ulega zmniejszeniu, co
do zasady o 3%. W zależności od zasięgu, dotkliwości, trwałości i powtarzalności niespełnienia norm i wymogów,
procent obniżki (sankcji) może być podwyższony do 5 % lub obniżony do 1%. Natomiast w przypadku, gdy rolnik
w sposób świadomy (celowy) narusza wymogi lub normy kwota obniżki wynosi od 15% do 100% z tym, że co do
zasady wynosi ona 20%.
Obniżki i wyłączenia (sankcje) z tytułu braku przestrzegania norm lub wymogów nie są stosowane, jeżeli kwota
tej obniżki nie przekracza równowartości 100 euro. W takim przypadku w decyzji w sprawie przyznania płatności
rolnik jest informowany o niezastosowaniu sankcji w danym roku oraz o konieczności podjęcia w wyznaczonym
terminie określonych działań naprawczych, współmiernych do rodzaju stwierdzonej niezgodności. W przypadku,
gdy rolnik nie podejmie działań naprawczych obniżki i wykluczenia będą stosowane.
W przypadku, gdy w trakcie kontroli w zakresie spełnienia przez rolnika norm lub wymogów, stwierdzone zostaną
drobne niezgodności, nie będzie stosowane zmniejszenie płatności, jeżeli rolnik podejmie działania naprawcze, w
terminie określonym w raporcie z czynności kontrolnych, jednak nie później niż do końca roku następującego po
roku, w którym została stwierdzona drobna niezgodność.
Jeżeli na podstawie ustaleń z kontroli na miejscu rolnik podjął natychmiastowe działania naprawcze i usunął
wskazane w raporcie drobne niezgodności, zobowiązany jest do złożenia do kierownika biura powiatowego ARiMR
oświadczenia o zrealizowaniu tych działań, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
Natomiast, jeżeli do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności rolnik nie zrealizował wskazanych w
raporcie z czynności kontrolnych działań naprawczych, wówczas w decyzji rolnik zostanie poinformowany o
niezastosowaniu zmniejszenia w związku ze stwierdzeniem drobnej niezgodności oraz nakazie realizacji
określonych działań naprawczych, w określonym terminie, jednak nie później niż do końca roku następującego po
roku, w którym stwierdzono drobne niezgodności.
W przypadku, kiedy rolnik nie usunie stwierdzonych drobnych niezgodności w wyznaczonym terminie, wówczas
będą stosowane obniżki z tytułu braku przestrzegania norm lub wymogów.

