
Projekt

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1 )

z dnia ………………….………. 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów 

zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 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. z 2021 r. poz. 182 i ……) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 585 i 995, z 2020 r. poz. 246 

oraz z 2021 r. poz. 856) w § 14:

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zgłoszenia zmian we wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w 

terminie określonym do dokonywania zgłoszeń zmian we wnioskach o przyznanie 

płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego.”,

2) uchyla się ust. 6.

§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami: 

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2021 r.,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w 

przypadku gdy zostały wznowione po dniu 14 marca 2021 r.

– stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).



§ 3. Do przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 

marca 2021 r. i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 

stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym 

rozporządzeniem.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

Mariusz Gorzowski
dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie//



UZASADNIENIE

Niniejszy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego 

zawartego w art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 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. z 2021 r. poz. 182 i ……).

Projektowana zmiana w § 1 w pkt 1 ma na celu dostosowanie przepisów zmienianego 

rozporządzenia do regulacji zawartych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 

2021/540 z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 

809/2014 w odniesieniu do niektórych obowiązków w zakresie powiadamiania, kontroli na 

miejscu dotyczących wniosków o przyznanie pomocy związanej z produkcją zwierząt 

gospodarskich i wniosków o płatność w ramach środków wsparcia związanych z produkcją 

zwierzęcą oraz składania pojedynczego wniosku, wniosków o przyznanie pomocy lub 

wniosków o płatność.

W ww. rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) zostały usunięte przepisy 

ustanawiające ostateczny termin zgłaszania zmian do wniosku o przyznanie płatności. 

Określały one, że po ostatecznym terminie złożenia pojedynczego wniosku lub wniosku o 

płatność, poszczególne działki rolne lub indywidualne uprawnienia do płatności mogą być 

dodane lub dostosowane w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność, pod warunkiem że 

wymogi wynikające z przedmiotowych systemów płatności bezpośrednich i środków rozwoju 

obszarów wiejskich są przestrzegane. Zmian dotyczących użytkowania lub systemu płatności 

bezpośrednich lub środków rozwoju obszarów wiejskich odnośnie do poszczególnych działek 

rolnych lub odnośnie do uprawnień do płatności zadeklarowanych w pojedynczym wniosku 

można było dokonać na tych samych warunkach. Zmiany te zgłaszane były właściwym 

organom na piśmie najpóźniej do dnia 31 maja danego roku, z wyjątkiem Estonii, Łotwy, 

Litwy, Finlandii i Szwecji, gdzie zgłaszane mogły być do dnia 15 czerwca danego roku.

W związku z usunięciem z ww. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) przepisów 

określających ostateczny termin na zgłaszanie zmian do wniosku, obecnie państwa 

członkowskie będą odpowiedzialne za określenie tego terminu, już do kampanii składania 

wniosków w 2021 r.

W związku z tym, w niniejszym projekcie rozporządzenia proponuje się dodanie w § 14 

ust. 1a, w którym określa się termin składania zmian do wniosku o przyznanie premii 

pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej. W projektowanym przepisie zaproponowano 



analogiczne rozwiązanie do tego, jakie stosowane jest obecnie w odniesieniu do terminu 

składania wniosków o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej, tj. odesłanie do 

terminu określonego do dokonywania zgłoszeń zmian wniosków o przyznanie płatności 

bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego. Termin ten, zgodnie z obecnie procedowanym projektem ustawy o zmianie 

ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, będzie ustanowiony co 

do zasady na dzień 31 maja roku, w którym wniosek został złożony, a zatem będzie taki sam 

jaki obowiązywał na mocy uchylonych przepisów Unii Europejskiej i analogiczny do terminów 

określonych w pozostałych działaniach obszarowych PROW 2014‒2020 oraz płatnościach 

bezpośrednich.

Ponadto w projekcie rozporządzenia zaproponowano uchylenie ust. 6 w § 14. 

Proponowana zmiana ma na celu usunięcie przepisu, który obecnie już nie powinien mieć 

zastosowania, gdyż od roku 2021 wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej są składane 

niemal wyłącznie w formie elektronicznej. Mając na uwadze powyższe, brak jest uzasadnienia, 

aby Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) udostępniała materiał 

graficzny na wniosek rolnika ubiegającego się po raz pierwszy o przyznanie premii 

pielęgnacyjnej. Rolnik będzie miał udostępniony materiał graficzny w elektronicznym 

formularzu wniosku, który będzie wypełniał po zalogowaniu się do systemu 

teleinformatycznego ARiMR.

Jednocześnie, w § 2 projektu rozporządzenia zaproponowano przepis przejściowy, w 

odniesieniu do spraw dotyczących przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które zostały wszczęte i niezakończone ostateczną 

decyzją przed dniem 15 marca 2021 r. oraz tych zakończonych ostateczną decyzją wydaną na 

podstawie przepisów dotychczasowych, ale które zostały wznowione po dniu 14 marca 2021 r. 

Do tych spraw będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Wynika to z faktu, że ostatni 

nabór wniosków o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej odbył się w okresie 

od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 10 lipca 2020 r. i niektóre sprawy z tych naborów zostały już 

zakończone ostateczną decyzją, a niektóre nadal czekają na zakończenie. Tym samym zasadne 

jest, aby do ww. wniosków złożonych w 2020 roku i w latach wcześniejszych miały 

zastosowanie przepisy dotychczasowe. Pozwoli to na takie samo traktowanie beneficjentów w 

ramach danego naboru wniosków. W odniesieniu do wniosków składanych od 2021 r. (§ 3 

projektowanego rozporządzenia) będą miały zastosowanie przepisy w brzmieniu nadanym 

niniejszym rozporządzeniem. Przyjęcie takiego rozwiązania zapewni równe zasady 

przyznawania pomocy wszystkim wnioskodawcom z tegorocznego naboru wniosków, nawet 



jeśli wnioski złożone były przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, ale po dniu 

14 marca 2021 r. (czyli od dnia rozpoczęcia terminu składania wniosków przyznanie premii 

pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej).

W § 4 projektu rozporządzenia zaproponowano wejście w życie rozporządzenia z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia. Dzięki temu proponowane przepisy będą obowiązywały już 

w ramach kampanii składania wniosków o przyznanie płatności w 2021 r. 

Projektowane rozporządzenie nie nakłada żadnych obowiązków na beneficjentów 

pomocy w ramach poddziałania zalesieniowego. Termin wejścia w życie rozporządzenia nie 

narusza zasad demokratycznego państwa prawnego.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Wprowadzane zmiany nie będą miały wpływu na sektor mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi 

dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem zostanie zamieszczony na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów wymagających zasięgania opinii, 

dokonywania konsultacji oraz uzgodnienia z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym 

Europejskim Bankiem Centralnym.

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej w 

przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z 

późn. zm.), gdyż nie zawiera przepisów technicznych.



Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie 
terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 
Pani Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pani Elżbieta Budka – Naczelnik Wydziału Koordynacji 
Środowiskowej i Leśnictwa Departamentu Klimatu i 
Środowiska tel. 22 623 10 58, 
e-mail: Elzbieta.Budka@minrol.gov.pl

Data sporządzenia

25.04.2021 r.

Źródło: 

Upoważnienie ustawowe

art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 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 

Nr w wykazie prac: 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1.Jaki problem jest rozwiązywany?

1. Brak krajowych regulacji prawnych, określających termin zgłoszenia zmian we wniosku o przyznanie premii 
pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej, wynikający z usunięcia z przepisów Unii Europejskiej przepisu 
określającego ten termin.

2. Potrzeba uchylenia przepisu, który obecnie już nie powinien mieć zastosowania, gdyż od roku 2021 wnioski o 
przyznanie premii pielęgnacyjnej składane są niemal wyłącznie w formie elektronicznej.

2.Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt.

1. Proponuje się ustanowienie przepisu krajowego, zgodnie z którym zgłoszenia zmian we wniosku o przyznanie 
premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej dokonuje się w terminie określonym do dokonywania zgłoszeń zmian 
wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego.

2. Proponuje się usunięcie przepisu zgodnie, z którym ARiMR miałaby udostępniać materiał graficzny na wniosek 
rolnika ubiegającego się po raz pierwszy o przyznanie premii pielęgnacyjnej, gdyż materiał ten rolnik będzie miał 
udostępniony w elektronicznym formularzu wniosku, który będzie wypełniał po zalogowaniu się do systemu 
teleinformatycznego ARiMR.

3.Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

Przepisy Unii Europejskiej regulujące wdrażanie w państwach członkowskich działanie zalesieniowe nie 
narzucają państwom członkowskim stosowania jednolitych rozwiązań. Przepisy wspólnotowe określają jedynie 
ramy prawne, w których będą mogły poruszać się państwa członkowskie. Biorąc pod uwagę, że przepisy te są 
wdrażane do porządków prawnych państw członkowskich, należy oczekiwać, że w poszczególnych państwach 
Unii Europejskiej zastosowane zostaną rozwiązania dostosowane do potrzeb tych państw.
Założonych celów nie da się osiągnąć inaczej tylko za pomocą rozwiązań legislacyjnych.

4.Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Agencja Restrukturyzacji Centrala, 16 ARiMR Bez wpływu

mailto:Elzbieta.Budka@minrol.gov.pl


i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR)

oddziałów 
regionalnych oraz 
314 biur 
powiatowych 
ARiMR

Termin dotyczący składania 
zmian do wniosku o przyznanie 
premii pielęgnacyjnej i premii 

zalesieniowej nie został 
zmieniony.
Pozytywny

Rezygnacja z udostępniania 
dokumentów w wersji papierowej 

zmniejszy obciążenie ARiMR 
i obniży zbędne koszty.

Rolnicy – beneficjenci 
działania

ok. 2000 rolników ARiMR Pozytywny
Uwzględnienie w przepisach 

krajowych regulacji dotyczących 
terminu składania zmian do 

wniosku o przyznanie premii 
pielęgnacyjnej i premii 

zalesieniowej zapewnia ciągłość 
realizacji przedmiotowego 

poddziałania.
Pozytywny

Materiał graficzny jest dostępny 
w elektronicznym formularzu 

wniosku wypełnianym po 
zalogowaniu się do systemu 

teleinformatycznego ARiMR.

5.Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 
Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 
Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z następującymi organizacjami społecznymi:
1) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych,
2) Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
3) Niezależnym Samorządowym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”,
4) Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”,
5) Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
6) Federacją Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
7) Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników,
8) Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych,
9) Krajową Radą Izb Rolniczych,
10) Krajową Izbą Gospodarczą, Komitetem Rolnictwa i Obrotu Rolnego,
11) Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”,
12) Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”,
13) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
14) Krajową Radą Spółdzielczą,
15) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych,
16) Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w RP,
17) Business Centre Club,
18) Związkiem Rzemiosła Polskiego,
19) Forum Związków Zawodowych,
20) Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej,
21) Konfederacją Lewiatan,
22) Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych,
23) Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”,
24) Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”,



25) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”,
26) Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,
27) Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców,
28) Polską Izbą Nasienną,
29) Radą Dialogu Społecznego,
30) Polskim Związkiem Zawodowym Rolników,
31) Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”,
32) Instytutem Gospodarki Rolnej,
33) Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa,
34) Polskim Karpiem Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – Organizacją Producentów,
35) Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego,
36) Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych,
37) Federacją Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP,
38) Federacją Przedsiębiorców Polskich,
39) Stowarzyszeniem Producentów Produktów Zbożowych.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z r.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Źródła 
finansowania 
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w 
tym na budżet państwa. 
Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zwiększania łącznej puli środków
przewidzianych na finansowanie zobowiązań podejmowanych w ramach poddziałania
„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” PROW 2014–2020 
pochodzących z budżetu państwa i budżetu UE. Środki finansowe przeznaczone na 
realizację poddziałania są ograniczone limitem budżetu określonego dla poddziałania, 
który wynosi 172 989 060 euro (łącznie z budżetu państwa i budżetu UE). 
Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia dochodów lub zwiększenia 
wydatków budżetu państwa.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżety jednostek samorządu 
terytorialnego i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.



7.Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 
oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie

 (0-10)
duże 
przedsiębiorstwa

0 0 0 0 0 0 0

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

0 0 0 0 0 0 0

W ujęciu 
pieniężnym
(w mln zł,  ceny 
stałe z r.)

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

0 0 0 0 0 0 0

duże 
przedsiębiorstwa

Brak wpływu

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

Brak wpływu

W ujęciu 
niepieniężnym

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

Brak wpływu

Niemierzalne

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

Projektowane rozporządzenie nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub 
zakończenia działalności gospodarczej, zatem nie wymaga odrębnej oceny w tym 
zakresie.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza 
bezwzględnie wymaganymi przez UE 
(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).

 tak
 nie
 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 
 zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
 inne: 

 zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne: 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 
ich elektronizacji. 

 tak
 nie
 nie dotyczy

Komentarz: W projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie zmian, które nie wpływają na 
zmianę obciążeń regulacyjnych.

9.Wpływ na rynek pracy 

Regulacja nie będzie miała dodatkowego wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary



 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 inne: 

 demografia
 mienie państwowe

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na pozostałe obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Oczekuje się, że wejście w życie projektowanych przepisów rozporządzenia przyczyni się do rozwiązania
problemów wskazanych w pkt 1 OSR.

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Biorąc pod uwagę zakres zmian wprowadzanych w ramach projektu rozporządzenia, niezasadne jest dokonywanie 
ewaluacji efektów projektu i określanie mierników, jakie miałyby zostać zastosowane.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

-

Opracowano w Departamencie 

Klimatu i Środowiska:

Akceptuję:

Zatwierdzam:
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