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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.

o organizacji rynku rybnego
(druk nr 394 )

USTAWA z dnia 19 lutego 2004 r. O RYBOŁÓWSTWIE (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn.
zm.)

[Art. 17.
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, po zasięgnięciu opinii organizacji społeczno-
zawodowych rybaków, określa corocznie, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki
wykorzystania ogólnej kwoty połowowej na akwenach wodnych, o których mowa w art. 16
ust. 4 pkt 1, mając na względzie ochronę i racjonalne wykorzystanie żywych zasobów morza.]

<Art. 17.
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, po zasięgnięciu opinii organizacji społeczno-
zawodowych rybaków, określa, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki
wykorzystania ogólnej kwoty połowowej:

1) w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce
Puckiej i w Zatoce Gdańskiej,

2) na akwenach położonych poza polskimi obszarami morskimi

- mając na względzie ochronę i racjonalne wykorzystanie żywych zasobów morza.>

<Art. 17a.
Minister właściwy do spraw rybołówstwa w przypadku zagrożenia wyczerpania ogólnej
kwoty połowowej danego gatunku organizmu morskiego lub w przypadku wyczerpania
tej kwoty, może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, czasowy zakaz prowadzenia
połowów określonych gatunków organizmów morskich na określonym obszarze lub
prowadzenia połowów określonymi narzędziami połowowymi lub przez statki, o
określonych długościach całkowitych, kierując się stopniem wykorzystania ogólnej
kwoty połowowej danego gatunku organizmu morskiego oraz mając na względzie
ochronę i racjonalne wykorzystanie żywych zasobów morza.>

<Art. 56a.
Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego realizują zadania określone w przepisach
o organizacji rynku rybnego za pośrednictwem inspektorów.>
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USTAWA z dnia 9 maja 2008 r. O AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI
ROLNICTWA (Dz. U. Nr 98, poz. 634)

Art. 4.
1. Zadaniem Agencji jest wspieranie:

1) inwestycji w rolnictwie, rybołówstwie, przetwórstwie produktów rolnych oraz
przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków;

2) przedsięwzięć związanych ze wznowieniem produkcji w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez
suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne,
powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

3) poprawy struktury agrarnej, w tym zwłaszcza tworzenia i powiększania gospodarstw
rodzinnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego;

4) powstawania i rozwoju grup producentów rolnych i ich związków;
5) rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii;
6) kształcenia mieszkańców wsi uprawnionych do otrzymania pożyczek i kredytów na

zasadach określonych w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich;
7) zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku

bydło, owce, kozy, świnie lub konie;
[8)realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju

wsi i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej Polityki Rolnej.]
<8) realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa,

rozwoju wsi i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej Polityki Rolnej
lub w zakresie objętym działem administracji rządowej – rybołówstwo.>

2. Agencja realizuje zadania wymienione w ust. 1 zwłaszcza przez:
1) dopłatę do odsetek od kredytów bankowych;
2) częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;
3) udzielanie gwarancji i poręczeń kredytowych, określonych w planie finansowym;
4) udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich zaciąganych na podstawie przepisów

o pożyczkach i kredytach studenckich - w przypadku zadania, o którym mowa w ust. 1
pkt 6;

5) finansowanie lub udział w finansowaniu - w przypadku zadań, o których mowa w ust.
1 pkt 4, 5, 7 i 8.

3. Agencja realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie dotyczącym
tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych w szczególności przez dopłatę do
odsetek od kredytów bankowych lub częściową spłatę kapitału kredytu udzielonego na
zakup nieruchomości rolnych, które utworzą takie gospodarstwo albo wejdą w jego skład,
z tym że kwota kredytu nie może przekraczać 90 % wartości nabywanej nieruchomości, a
okres spłaty kredytu nie może przekraczać 20 lat.

4. Dopłata do odsetek od kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytu
bankowego, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, są realizowane przez Agencję za
pośrednictwem banków na podstawie zawartych z nimi umów.

5. Agencja prowadzi szkolenia w zakresie związanym z realizacją jej zadań, a także informuje
o swoich działaniach i promuje je.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposoby realizacji
zadań wymienionych w ust. 1, w tym warunki i tryb udzielania wsparcia w ramach tych
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zadań, mając na względzie priorytety polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i
rynków rolnych oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych.

7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, Rada Ministrów uzależnia udzielenie wsparcia
na przedsięwzięcia określone w ust. 1 pkt 2 od wysokości i zakresu szkód oszacowanych
przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce ich
wystąpienia, ujętych w protokole sporządzonym przez tę komisję, określając jednocześnie
wymagania, jakim powinien odpowiadać skład takiej komisji, oraz zakres protokołu
oszacowania szkód.


