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Sprawa: zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 

 

Szanowni Panowie Prezesi, 

w odpowiedzi na pismo z dnia 28 stycznia 2021 r. informuję, że zgodnie z § 2 rozporządzenia 

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. poz. 

336) do elementów krajobrazu zalicza się: rowy, nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy 

zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów. Zgodnie natomiast z § 3 ww. rozporządzenia 

powierzchnię zajmowaną przez elementy krajobrazu zalicza się do całkowitej powierzchni 

działki rolnej, jeżeli ich całkowita szerokość nie przekracza 2 m. Określone w rozporządzeniu 

elementy krajobrazu mogą być uznawane za część kwalifikującego się obszaru działki rolnej 

i włączane do powierzchni kwalifikującej się do uzyskania pomocy finansowej w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego. Przy określeniu dopuszczalnej szerokości tych elementów 

wzięto pod uwagę art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 

nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego 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 
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administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju 

obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014 r., 

str. 48, z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku gdy niektóre elementy krajobrazu, 

w szczególności żywopłoty, rowy i murki, tradycyjnie stanowią element dobrej kultury rolnej 

upraw lub użytkowania ziemi w niektórych regionach, państwa członkowskie mogą 

postanowić, że odpowiedni obszar należy uznawać za część kwalifikującego się obszaru działki 

rolnej w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, pod warunkiem 

że jego szerokość nie przekracza całkowitej szerokości ustalanej przez dane państwo 

członkowskie. Szerokość ta odpowiada tradycyjnej szerokości w danym regionie i nie może 

przekraczać dwóch metrów. 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. poz. 336) precyzuje wyłącznie szerokość elementu 

i nie wypowiada się na temat dopuszczalnej liczby drzew w „żywopłotach i szpalerach” ani 

„odległości pomiędzy szpalerami”. W przypadku, gdy element krajobrazu ma powyżej 2 m 

szerokości, nie powinien być wliczony do powierzchni kwalifikowanej do płatności. 

 

Możliwość uzyskania płatności do działek rolnych, na których znajdują się drzewa, przy 

maksymalnym zagęszczeniu drzew 100 sztuk na hektar jest uregulowana rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie określenia maksymalnego 

zagęszczenia drzew (Dz. U. poz. 338). Dodatkowo zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014, działkę rolną zawierającą rozrzucone drzewa uznaje 

się za kwalifikujący się obszar, o ile spełnione są następujące warunki: 

a) działalność rolniczą można prowadzić w podobny sposób jak na działkach bez drzew 

położonych na tym samym obszarze; oraz 

b) liczba drzew na kwalifikujący się hektar nie przekracza maksymalnego zagęszczenia, tj. 

100 drzew. 

 

Mając na uwadze powyższe, do płatności kwalifikuje się powierzchnia gruntów ornych 

i trwałych użytków zielonych, jeżeli na ich powierzchni występują drzewa, których liczba nie 

przekracza 100 drzew/ha i działalność rolnicza na tych gruntach prowadzona jest w podobny 

sposób jak na gruntach bez drzew.  

 

Tym samym elementy krajobrazu zaliczane do całkowitej powierzchni działki rolnej 

uwzględnianej jako obszar kwalifikujący się, nie podlegają odliczeniu od limitu liczby drzew 

na kwalifikujący się hektar. Należy jednak odróżnić dwie sytuacje – m.in. w kontekście tego 

co rozumiemy pod pojęciem szpaleru. Drzewa na działce mogą być rozmieszczone w sposób 

równomierny (czasami układający się w rzędy/szpalery) lub występować w skupiskach 

(grupach). W przypadku równomiernego (np. szpalerowego/rzędowego) rozmieszczenia drzew 

na działce – drzewa takie są zliczane i ich gęstość jest wyliczana w kontekście progu 100 drzew 

na hektar. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że działkę rolną uznaje się za kwalifikujący 

się obszar o ile jest na niej prowadzona działalność rolnicza. Natomiast zadrzewienia grupowe, 

które należy interpretować, jako obszary w obrębie działki rolnej pokrytej drzewami, w tym 

krzewami, itp., nie są kwalifikowalne, jeżeli ich powierzchnia przekracza 100 m2, 

a w przypadku, gdy na działce znajduje się kilka mniejszych skupisk – suma ich powierzchni 
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przekracza 100 m2. Zatem, w kontekście kwalifikowalności terenu do płatności bezpośrednich 

– każde drzewo – niezależnie od szerokości korony i grubości pnia wliczane jest do tej liczby 

100 szt./ha.  

 

W przypadku kwalifikowalności obszaru do płatności bezpośrednich nie ma przepisów, 

które mówiłyby o warunku stykania się koronami, czy szerokości/średnicy koron drzew. 

Przywoływany w Państwa piśmie art. 45 rozporządzenia delegowanego 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. Urz. UE L 181 z 20.06.2014 r., 

str. 1, z późn. zm.) dotyczy rodzajów elementów proekologicznych, które mogą stanowić 

potencjalne EFA w ramach spełnienia warunków w zakresie płatności za zazielenienie.  

 

Odnosząc się do poruszanego przez Państwa zagadnienia trwałych użytków zielonych, 

wyjaśniam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 608, z późn. zm.) trwałe użytki zielone 

i pastwiska trwałe, zwane łącznie „trwałymi użytkami zielonymi”, oznaczają grunty 

wykorzystywane do uprawy traw lub innych zielnych roślin pastewnych rozsiewających się 

naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), które nie były objęte 

płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej pięciu lat, a także – 

w przypadku gdy państwa członkowskie tak zadecydują – które nie były zaorane przez okres 

co najmniej pięciu lat; mogą one obejmować inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które 

mogą nadawać się do wypasu, a także – w przypadku gdy państwa członkowskie tak zadecydują 

– inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które służą do wytwarzania paszy dla zwierząt, 

pod warunkiem, że zachowano przewagę traw i innych zielnych roślin pastewnych. Państwa 

członkowskie mogą również zadecydować o uznaniu za trwałe użytki zielone: 

(i) gruntów nadających się do wypasu i stanowiących część utrwalonych praktyk lokalnych 

w przypadkach, gdy trawy i inne zielne rośliny pastewne tradycyjnie nie są roślinnością 

dominującą na obszarach wypasu; lub  

(ii) gruntów nadających się do wypasu w przypadkach, gdy trawy i inne zielne rośliny 

pastewne nie są roślinnością dominującą lub nie występują na obszarach wypasu. 

 

Jak już wyżej wskazano, trwałe użytki zielone (TUZ) mogą obejmować inne gatunki, takie 

jak krzewy lub drzewa, które mogą nadawać się do wypasu, pod warunkiem, że zachowano 

przewagę traw i innych pastewnych roślin zielnych. Użyte powyżej sformułowanie 

„zachowano przewagę traw i innych pastewnych roślin zielnych" należy rozumieć w ten 

sposób, że: 

a) "trawy lub inne pastewne rośliny zielne" powinny obejmować więcej niż 50% 

kwalifikującego się obszaru działki rolnej objętej trwałymi użytkami zielonymi (tzn. 

co najmniej 50% podglebia/podszycia musi być pokryte trawami lub innymi pastewnymi 
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roślinami zielnymi (zgodnie z art. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 

nr 639/2013), ale jednocześnie zwracam uwagę, że  

b) elementy, "które mogą nadawać się do wypasu" powinny być rzeczywiście dostępne dla 

wypasu zwierząt gospodarskich na swojej całej powierzchni i wypas na nich powinien być 

prowadzony. 

W przypadku trwałych użytków zielonych wymóg dopuszczalnej liczby 100 drzew na 1 ha 

obowiązuje i dotyczy nawet młodych samosiewów, a widoczny brak użytkowania rolniczego,  

wyklucza taką działkę z płatności.  

  

Podkreślam, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest zobowiązana do 

przestrzegania zasad określonych w przepisach prawa ustanowionego przez właściwe organy 

Unii Europejskiej (Parlament Europejski, Radę Europejską oraz Komisję Europejską) oraz 

zaimplementowanych na grunt prawa krajowego. Wszelkie sugestie zmiany przepisów 

prawnych proponuję zgłaszać do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organu, który 

prowadzi inicjatywę ustawodawczą. 

 

Należy również nadmienić, że Prezes ARiMR nie jest organem właściwym w sprawie 

przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. W przypadku 

pojawienia się wątpliwości w konkretnej sprawie należy zwrócić się do kierownika biura 

powiatowego ARiMR, który jest właściwym organem w sprawach przyznawania tych płatności 

i podejmuje decyzje w oparciu o zgromadzone w sprawie materiały dowodowe i ustalony na 

ich podstawie stan faktyczny oraz przepisy prawa krajowego i wspólnotowego. Płatności 

w ramach systemów wsparcia bezpośredniego są przyznawane producentom rolnym w ramach 

systemu dopłat przewidzianych przepisami Unii Europejskiej w ramach realizacji Wspólnej 

Polityki Rolnej, wyłącznie po spełnieniu warunków wynikających z przepisów prawa 

krajowego i unijnego. Płatności te nie mają charakteru cywilnoprawnego, lecz dotacyjno – 

subwencyjny, co oznacza, że stanowią jednostronne świadczenie wypłacane w wysokości 

wynikającej z decyzji o ich przyznaniu, wydanej w oparciu o obowiązujące normy prawne.  

 

Z poważaniem 

 

 

Renata Mantur 

Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa 

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 




