
Wniosek o dotację 

 

I. Dotacja może być udzielona dla producenta rolnego, który jest mikroprzedsiębiorcą albo 

małym lub średnim przedsiębiorcą w  rozumieniu przepisów załącznika I  do rozporządzenia nr  

702/2014, zwanego dalej „producentem rolnym”, wpisanego do rejestru, o którym mowa 

w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, na pokrycie różnicy 

pomiędzy kwotą, jaką mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka, jako materiału siewnego, a 

kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, z 

powodu wystąpienia lub podejrzeniem wystąpienia Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 

lub Ralstonia solanacearum. 

 

1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w 

sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz 

rolnictwa (Dz. U. poz.1170). 

2. Dotacja może być udzielona na wniosek zainteresowanego podmiotu, jeżeli: 

- bulwy te zostały uznane za spełniające wymagania w zakresie zdrowotności na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 

oraz z 2013 r. poz. 865), po laboratoryjnej ocenie zdrowotności sadzeniaków ziemniaka;  

- wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim 

inspektorem”, wydał decyzję zakazującą sadzenia tych bulw lub zakazującą 

wprowadzania tych bulw do obrotu jako materiału siewnego w związku z wystąpieniem 

lub podejrzeniem wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub 

bakterii Ralstonia solanacearum;  

- z bulwami tymi postąpiono w sposób określony w decyzji, o której mowa w lit b, albo 

bulwy te, po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez 

wojewódzkiego inspektora wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez 

bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum, 

lecz przed wydaniem tej decyzji zostały sprzedane, za zgodą wojewódzkiego inspektora, 

do zakładu przetwórczego lub zakładu zbiorowego żywienia, spełniających wymagania 

określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy 

zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy 

zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum, lub 

w celu skarmienia zwierząt w sposób określony w tych przepisach. 

3. Do wniosku (wzór nr 7) dołącza się: 

- kopie umów kontraktacji – w przypadku gdy bulwy ziemniaka zostały wytworzone w 

ramach wykonania umowy kontraktacji; 

- faktury albo rachunki lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

wojewódzkiego inspektora, potwierdzające sprzedaż bulw ziemniaka, o których mowa w 

lit.a;  

- oświadczenie producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 702/2014;  

- oświadczenie producenta rolnego, że nie uzyskał innej formy pomocy finansowej do 

tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją. 

4. Wniosek wraz z załącznikami składa się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, który wydał decyzję lub pobrał próby 

do badań laboratoryjnych. 

 



II. Dotacja może być udzielona dla producenta rolnego na pokrycie strat związanych ze 

zniszczeniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako materiał siewny: 

 

1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w 

sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz 

rolnictwa (Dz. U. poz.1170). 

2. Dotacja może być udzielona na wniosek zainteresowanego podmiotu, jeżeli: 

- bulwy te zostały uznane za spełniające wymagania w zakresie zdrowotności na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, po laboratoryjnej ocenie 

zdrowotności sadzeniaków ziemniaka;  

- wojewódzki inspektor wydał decyzję zakazującą sadzenia tych bulw lub zakazującą 

wprowadzania tych bulw do obrotu jako materiału siewnego w związku z wystąpieniem lub 

podejrzeniem wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii 

Ralstonia solanacearum;  

- bulwy te:  

- zostały zniszczone przez ich spalenie w spalarni odpadów lub umieszczenie na 

składowisku odpadów w sposób określony w decyzji, o której mowa w lit. b, albo 

- bulwy te, po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez 

wojewódzkiego inspektora wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez 

bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterie Ralstonia 

solanacearum, lecz przed wydaniem decyzji, o której mowa w lit b, zostały, za zgodą 

wojewódzkiego inspektora, zniszczone przez ich spalenie w spalarni odpadów lub 

umieszczenie na składowisku odpadów w sposób określony w przepisach w sprawie 

szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu 

rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub w 

przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu 

i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum. 

3. Do wniosku (wzór nr 7) dołącza się: 

- kopie umów kontraktacji – w  przypadku gdy bulwy ziemniaka zostały wytworzone w 

ramach wykonania umowy kontraktacji; 

- dokumenty lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego 

inspektora potwierdzające przyjęcie bulw ziemniaka, o których mowa w lit. a, przez: 

- spalarnię odpadów, wydane przez tę spalarnię, lub 

- składowisko odpadów, wydane przez to składowisko; 

 

- oświadczenie producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 702/2014; 

- oświadczenie producenta rolnego, że nie uzyskał innej formy pomocy finansowej do 

tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją. 

4. Wniosek wraz z załącznikami składa się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, który wydał decyzję lub pobrał próby 

do badań laboratoryjnych. 

 

 

III. Dotacja może być udzielona producentowi rolnemu na pokrycie kosztów zabiegu z 

zastosowaniem środka ochrony roślin lub kosztów odkażania przedmiotów lub miejsc z 

zastosowaniem środka ochrony roślin lub produktu biobójczego: 



 

1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w 

sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz 

rolnictwa (Dz. U. poz.1170). 

2. Dotacja może być udzielona udziela na wniosek zainteresowanego podmiotu, jeżeli 

- nakaz wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania został 

określony w decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora w związku z wystąpieniem lub 

podejrzeniem wystąpienia:  

- organizmów kwarantannowych określonych w  przepisach wydanych na podstawie 

art.  20 ust.  1 pkt  1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin lub  

- organizmów, do których stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w lit. a, 

dotyczące organizmów kwarantannowych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 20 ust. 3 tej ustawy;  

- zabieg z zastosowaniem środka ochrony roślin lub zabieg odkażania zostały wykonane pod 

nadzorem wojewódzkiego inspektora w sposób określony w decyzji, o której mowa w lit a. 

3. Do wniosku (wzór nr 8) dołącza się: 

- rozliczenie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, sporządzone zgodnie ze wzorem 

(wzór nr 9);  

- faktury albo rachunki za zakup środka ochrony roślin, zakup produktu biobójczego lub 

wykonanie zabiegu odkażania, lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

wojewódzkiego inspektora; 

- oświadczenie producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 702/2014;  

- oświadczenie producenta rolnego, że nie uzyskał innej formy pomocy finansowej do tych 

samych kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją. 

4. Wniosek wraz z załącznikami składa się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce 

wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania. 


