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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-18-08  
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

- o zmianie ustawy o płatnościach do 
gruntów rolnych i płatności cukrowej 
wraz z projektami aktów wykonawczych. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

Uprzejmie proszę o nadanie priorytetu pracom nad wymienionym 
projektem ustawy, aby umożliwić rolnikom, z dniem 15 marca br., składanie 
wniosków o płatności bezpośrednie do owoców miękkich – analogicznie jak w 
pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z decyzją z dnia 
21 stycznia 2008 r. Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 

 

U S T A W A 

                                            z dnia  

 

o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej  

  

Art. 1.   W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów 

rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666) wprowa-

dza się następujące zmiany: 

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o płatnościach”; 

2) w art. 1: 

a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„zadania oraz właściwość organów i jednostek organi-

zacyjnych w zakresie dotyczącym płatności bez-

pośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej 

oraz płatności do pomidorów, określonych w przepisach:”, 

b) w pkt 2: 

–  lit. a otrzymuje brzmienie:  

„a) przyznawania rolnikom płatności bezpośredniej, 

płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz 

płatności do pomidorów,”, 

– lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) wypłaty rolnikom płatności bezpośredniej, płatno-

ści uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płat-

ności do pomidorów”, 
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c) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zasady i tryb: 

a) przyznawania i wypłaty rolnikom pomocy do rze-

paku i pomocy do plantacji trwałych,  

b) przeprowadzania kontroli w zakresie, o którym 

mowa w lit. a.”;  

3) w art. 2: 

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) jednolita płatność obszarowa –  jednolitą płatność 

obszarową, o której mowa w art. 143b ust. 1 roz-

porządzenia nr 1782/2003;”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) płatność bezpośrednia: 

a) jednolitą płatność obszarową,  

b) płatność do upraw roślin energetycznych,           

o której mowa w art. 88 rozporządzenia 

nr 1782/2003, 

c) przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, 

o których mowa w  art. 110v ust. 1-4 rozporzą-

dzenia nr 1782/2003;”, 

c) po pkt 6 dodaje się pkt 6a-6c w brzmieniu: 

„6a) płatność do pomidorów – oddzielną płatność z ty-

tułu owoców i warzyw, o której mowa w art. 143bb 

ust. 1 rozporządzenia nr 1782/2003, przyznawaną 

do pomidorów; 

 6b) pomoc do rzepaku – dodatkową krajową płatność 

do powierzchni rzepaku objętej wnioskiem o przy-

znanie płatności do upraw roślin energetycznych; 
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 6c) pomoc do plantacji trwałych – pomoc finansową, 

o której mowa w art. 90a rozporządzenia 

nr 1782/2003;”, 

d) pkt 9-12 otrzymują brzmienie: 

„9) grunty rolne – grunty, o których mowa w art. 143b 

ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 1782/2003; 

 10) wnioskodawca – wnioskodawcę w rozumieniu art. 23 

lit. a rozporządzenia nr 1973/2004; 

 11) pierwsza jednostka przetwórcza – pierwszego prze-

twórcę w rozumieniu art. 23 lit. d rozporządzenia 

nr 1973/2004; 

 12) podmiot skupujący – odbiorcę w rozumieniu art. 23 

lit. e rozporządzenia nr 1973/2004;”, 

e) dodaje się pkt 13-15 w brzmieniu: 

„13) wnioskujący o płatność do owoców miękkich – wnio-

skodawcę w rozumieniu art. 171d lit. a rozporządze-

nia nr 1973/2004; 

  14) przetwórca owoców miękkich – pierwszego prze-

twórcę w rozumieniu art. 171d lit. c rozporządzenia 

nr 1973/2004; 

  15) skupujący owoce miękkie – odbiorcę w rozumieniu 

art. 171d lit. d rozporządzenia nr 1973/2004.”; 

4) w art. 3 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

„W postępowaniu w sprawach dotyczących płatności bez-

pośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, 

płatności do pomidorów, pomocy do rzepaku oraz pomocy 

do plantacji trwałych organ administracji publicznej:”;     
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5) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

zwana dalej „Agencją”, akredytowana na podstawie 

odrębnych przepisów jako agencja płatnicza, realizu-

je zadania i kompetencje agencji płatniczej określo-

ne w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa 

w art. 1 pkt 1, w zakresie płatności bezpośredniej 

i płatności uzupełniającej, zwanych dalej „płatno-

ściami obszarowymi”, płatności cukrowej oraz płat-

ności do pomidorów, uregulowanych w niniejszej 

ustawie.”; 

6) w art. 5: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kierownik biura powiatowego Agencji jest właściwy 

w sprawach dotyczących płatności obszarowych, 

płatności cukrowej, płatności do pomidorów i pomo-

cy do rzepaku, chyba że przepisy ustawy stanowią 

inaczej.”, 

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:  

„3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji jest właści-

wy w sprawach dotyczących zatwierdzania, o którym 

mowa w art. 171db rozporządzenia nr 1973/2004, 

skupujących owoce miękkie i przetwórców owoców 

miękkich oraz cofania tego zatwierdzenia. 

 4. Właściwość miejscową dyrektora oddziału regional-

nego Agencji w sprawach, o których mowa w ust. 3, 

ustala się według miejsca zamieszkania lub siedziby 

skupującego owoce miękkie albo przetwórcy owo-

ców miękkich.”; 

7) w art. 7: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
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„1. Rolnikowi przysługuje jednolita płatność obszarowa 

na będące w jego posiadaniu w dniu 31 maja roku, 

w którym został złożony wniosek o przyznanie tej 

płatności, grunty rolne wchodzące w skład gospo-

darstwa rolnego, kwalifikujące się do objęcia tą płat-

nością zgodnie z art. 143b ust. 5 akapit  pierwszy 

rozporządzenia nr 1782/2003, jeżeli: 

1) na ten dzień posiada działki rolne o łącznej po-

wierzchni nie mniejszej niż określona dla Rze-

czypospolitej Polskiej w załączniku nr XX do 

rozporządzenia nr 1973/2004; 

2) wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie 

z normami w ciągu całego roku kalendarzowe-

go, w którym został złożony wniosek o przy-

znanie tej płatności; 

3) został mu nadany numer identyfikacyjny w try-

bie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatno-

ści. 

 2. Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do 

przyznania jednolitej płatności obszarowej, przysłu-

gują płatności uzupełniające do powierzchni upraw: 

1) chmielu, 

2) roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na 

trwałych użytkach zielonych, 

3) innych roślin 

– położonych na działkach rolnych objętych wnio-

skiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
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„2a. Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do 

przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył 

wniosek o przyznanie tej płatności, przysługuje płat-

ność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, 

do której  przyznano mu płatność uzupełniającą do 

powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., zwana dalej 

„płatnością uzupełniającą do powierzchni uprawy 

chmielu niezwiązaną z produkcją.”, 

c) ust. 3  otrzymuje brzmienie: 

„3. Wnioskodawcy przysługuje płatność do upraw roślin 

energetycznych na będące w jego posiadaniu grunty 

rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, je-

żeli:  

1) posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie 

mniejszej niż określona w art. 2 ust. 1 akapit 

pierwszy rozporządzenia nr 1973/2004; 

2) wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie 

z normami w ciągu całego roku kalendarzowego, 

w którym został złożony wniosek o przyznanie tej 

płatności; 

3) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie 

przepisów o krajowym systemie ewidencji produ-

centów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewi-

dencji wniosków o przyznanie płatności; 

4) są spełnione warunki określone w rozdziale 8 

rozporządzenia nr 1973/2004, z tym że: 

a) umowa, o której mowa w art. 25 rozporzą-

dzenia nr 1973/2004, powinna być zawarta 

z podmiotem skupującym albo pierwszą jed-

nostką przetwórczą, które zostały zatwierdzo-

ne w rozumieniu tego rozporządzenia, 



 7

b) płatność przysługuje również w przypadkach, 

o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządze-

nia nr 1973/2004, 

c) w przypadku gdy dla danej rośliny energe-

tycznej nie określono plonu reprezentatywne-

go, wnioskodawca powinien dostarczyć do 

zatwierdzonych podmiotów, o których mowa 

w lit. a, lub wykorzystać, lub przetworzyć na 

cele energetyczne w gospodarstwie, o którym 

mowa w sekcji 7 rozporządzenia 

nr 1973/2004, całkowitą ilość zebranych roślin 

energetycznych.”, 

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu: 

„3a. Wnioskującemu o płatność do owoców miękkich 

przysługuje pomoc, o której mowa w art. 110v       

ust. 1-3 rozporządzenia nr 1782/2003, zwana dalej 

„pomocą wspólnotową do owoców” oraz pomoc kra-

jowa, o której mowa w art. 110v ust. 4 tego rozpo-

rządzenia, zwana dalej „pomocą krajową do owo-

ców”, na będące w jego posiadaniu grunty rolne 

wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, kwalifiku-

jące się do objęcia tymi płatnościami zgodnie           

z art. 110v ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003,  je-

żeli:  

1) posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie 

mniejszej niż określona w art. 2 ust. 1 akapit 

czwarty i ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia 

nr 1973/2004; 

2) wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie 

z normami w ciągu całego roku kalendarzowego, 

w którym został złożony wniosek o przyznanie tej 

płatności; 
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3) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie 

przepisów o krajowym systemie ewidencji produ-

centów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewi-

dencji wniosków o przyznanie płatności; 

4) zostały spełnione warunki określone w rozdziale 

17d rozporządzenia nr 1973/2004. 

3b. Umowa o przetwórstwo albo zobowiązanie do reali-

zacji dostawy, o których mowa w art.171da rozpo-

rządzenia nr 1973/2004, oprócz danych, o których 

mowa w art.171da ust. 2 lit. a i b tego rozporządze-

nia, zawiera również numer identyfikacyjny, o którym 

mowa w ust. 3a pkt 3. 

3c. Kopię umowy o przetwórstwo albo zobowiązania do 

realizacji dostawy, o których mowa w art. 171da roz-

porządzenia nr 1973/2004, wnioskujący o płatność 

do owoców miękkich składa kierownikowi biura po-

wiatowego Agencji w terminie do dnia 31 maja roku, 

w którym został złożony wniosek o przyznanie płat-

ności.”, 

e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Stawka przejściowych płatności z tytułu owoców 

miękkich, o których mowa w art. 110v ust. 1-4 rozpo-

rządzenia nr 1782/2003, zwanych dalej „płatnościa-

mi do owoców miękkich”, składa się z sumy stawki 

pomocy wspólnotowej do owoców oraz uzupełniają-

cej ją stawki pomocy krajowej do owoców.”; 

8) art. 7a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7a. 1. Rolnikowi, któremu została przyznana płatność 

do upraw roślin energetycznych do powierzchni 

uprawy rzepaku, przysługuje pomoc do rzepaku, 

na jego wniosek.  
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2. Stawka pomocy do rzepaku wynosi 176 zł na 

1 ha powierzchni uprawy rzepaku. 

3. Wysokość pomocy do rzepaku w danym roku ka-

lendarzowym ustala się jako iloczyn powierzchni 

uprawy rzepaku objętej wnioskiem o przyznanie 

płatności do upraw roślin energetycznych i speł-

niającej warunki do przyznania tej płatności oraz 

stawki pomocy na 1 ha  tej powierzchni. 

4. Pomoc do rzepaku przyznaje się w decyzji 

w sprawie przyznania płatności obszarowych.  

5. Pomoc do rzepaku ma charakter pomocy de mi-

nimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z prze-

pisami Unii Europejskiej w sprawie stosowania 

art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomo-

cy w ramach zasady de minimis dla sektora rol-

nego i sektora rybołówstwa. 

6. Do pomocy do rzepaku przepisy art. 18 ust. 2, 3 

i 5  oraz art. 19 ust. 3-5 i 7 stosuje się odpowied-

nio.”; 

9) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji jest właściwy 

do przyjmowania: 

1) oświadczeń dostawy roślin energetycznych, 

o których mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia 

nr 1973/2004, 

2) deklaracji zbiorów, o których mowa w art. 34 

ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004 

–  składanych przez wnioskodawcę. 
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2. Prezes Agencji przekazuje Prezesowi Agencji Ryn-

ku Rolnego zestawienie informacji dotyczące zło-

żonych przez wnioskodawców  deklaracji zbiorów, 

o których mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia 

nr 1973/2004. 

3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rol-

nego jest właściwy do przyjmowania: 

1) oświadczeń dostawy roślin energetycznych, 

o których mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia 

nr 1973/2004 – składanych przez podmiot sku-

pujący albo pierwszą jednostkę przetwórczą; 

2) informacji, o których mowa w art. 27 ust. 5 roz-

porządzenia nr 1973/2004 – składanych przez 

podmiot skupujący albo pierwszą jednostkę 

przetwórczą; 

3) informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 roz-

porządzenia nr 1973/2004 – składanych przez 

pierwszą jednostkę przetwórczą. 

4. W oświadczeniu dostawy roślin energetycznych 

oprócz informacji, o których mowa w art. 27 ust. 2 

rozporządzenia nr 1973/2004, podaje się: 

1) dzień zawarcia i strony umowy, na podstawie 

której nastąpiła dostawa roślin energetycznych;  

2) ilość zebranych roślin energetycznych – w przy-

padku rośliny energetycznej, dla której nie 

określono plonu reprezentatywnego; 

3) całkowitą powierzchnię uprawy poszczególnych 

gatunków roślin energetycznych objętych daną 

umową – w przypadku oświadczenia dotyczą-

cego pierwszej dostawy realizowanej w ramach 

tej umowy. 
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5. Wnioskodawca przechowuje kopie: 

1) deklaracji, o której mowa w art. 33 ust. 2 rozpo-

rządzenia nr 1973/2004, 

2) deklaracji zbiorów, o której mowa w art. 34 

ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004  

– przez okres 3 lat od dnia złożenia tych deklaracji 

do Agencji. 

6. Podmiot skupujący oraz pierwsza jednostka prze-

twórcza przechowują kopię umowy, o której mowa 

w art. 25 rozporządzenia nr 1973/2004, przez 

okres 5 lat od dnia jej zawarcia. 

7. Oświadczenia i deklaracje, o których mowa 

w art. 25 ust. 2 i art. 33 ust. 2 rozporządzenia 

nr 1973/2004 oraz w ust. 1 i ust. 3 pkt 1,  składa 

się na formularzach opracowanych i udostępnio-

nych przez Agencję. 

8. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, skła-

da się na formularzach opracowanych i udostęp-

nionych przez Agencję Rynku Rolnego.”; 

10)  w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kierownik biura powiatowego Agencji jest właściwy 

w sprawach wyrażania zgody na zmianę ilości roślin 

energetycznych, które mają być:  

1) wykorzystane lub przetwarzane w gospodar-

stwie, o którym mowa w sekcji 7 rozporządzenia 

nr 1973/2004 – w przypadku, o którym mowa 

w art. 34 ust. 3 tego rozporządzenia; 

2) dostarczone pierwszej jednostce przetwórczej 

lub podmiotowi skupującemu – w przypadku, 
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o którym mowa w art. 28 rozporządzenia 

nr 1973/2004.”; 

11) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. 1. W przypadku rośliny energetycznej, dla której 

nie określono plonu reprezentatywnego, wnio-

skodawca powiadamia dyrektora oddziału re-

gionalnego Agencji, właściwego ze względu na 

miejsce położenia działki rolnej, z której jest 

zbierana roślina energetyczna, o terminie pla-

nowanego zbioru. 

2. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, doko-

nuje się na piśmie, w terminie co najmniej 

14 dni przed terminem planowanego zbioru. 

3. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od 

wnioskodawcy zbiór roślin energetycznych nie 

jest możliwy w planowanym terminie, wniosko-

dawca niezwłocznie powiadamia o tym na pi-

śmie dyrektora oddziału regionalnego Agencji, 

o którym mowa w ust. 1, podając nowy termin 

zbioru. 

4. Bezpośrednio po dokonaniu zbioru wniosko-

dawca ustala ilość zebranych roślin energe-

tycznych i w terminie 7 dni od dokonania tego 

zbioru przekazuje właściwemu miejscowo kie-

rownikowi biura powiatowego Agencji oświad-

czenie o ilości zebranych roślin energetycz-

nych. 

5. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 3, 

oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, 

składa się na formularzach opracowanych         

i udostępnionych przez Agencję. 
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6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, 

w drodze rozporządzenia: 

1) metody i sposób ustalania ilości zebranych 

roślin energetycznych, mając na względzie 

zapewnienie wiarygodności dokonanych 

ustaleń oraz możliwość ustalenia tej ilości 

na podstawie pobranych prób; 

2) informacje, które powinny być zawarte 

w powiadomieniach, o których mowa 

w ust. 1 i 3, oraz w oświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 4, mając na względzie uzyski-

wanie informacji niezbędnych do kontroli 

zbioru roślin energetycznych oraz kontroli 

wykorzystania lub przetworzenia zebranych 

roślin energetycznych na cele energetycz-

ne.”; 

12) po art. 10 dodaje się art.10a w brzmieniu: 

„Art.10a. Wnioskodawca wykorzystuje lub przetwarza ro-

śliny energetyczne na cele energetyczne w go-

spodarstwie, o którym mowa w sekcji 7 rozpo-

rządzenia nr 1973/2004, najpóźniej do dnia 

31 lipca drugiego roku po roku zbiorów.”; 

13) art.15 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15. 1. Prezes Agencji Rynku Rolnego prowadzi listę 

zatwierdzonych podmiotów skupujących i za-

twierdzonych pierwszych jednostek przetwór-

czych, zawierającą informacje, o których mowa 

w art. 12 ust. 2 pkt 1-4. 

2. Lista, o której mowa w ust. 1, jest zamieszcza-

na na stronie internetowej Agencji Rynku Rol-

nego oraz na stronie internetowej Agencji. 
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3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, na pod-

stawie informacji przekazanych przez Prezesa 

Agencji Rynku Rolnego w zakresie określonym 

w ust. 1, ogłasza w dzienniku urzędowym mini-

stra właściwego do spraw rolnictwa listę, o któ-

rej mowa w ust. 1, z podaniem informacji okre-

ślonych w art. 12 ust. 2 pkt 1-4, w terminie, 

o którym mowa w art. 37 ust. 6 rozporządzenia 

nr 1973/2004.”; 

14) w art.16: 

a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podmioty, o których mowa w art. 38 rozporządze-

nia nr 1973/2004, prowadzą rejestry zgodnie z wy-

maganiami określonymi w tym rozporządzeniu 

oraz ze szczegółowymi wymaganiami określonymi 

przez ministra właściwego do spraw rynków rol-

nych na podstawie ust. 3, według wzorów opraco-

wanych i udostępnionych przez Agencję Rynku 

Rolnego.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w dro-

dze rozporządzenia, określi szczegółowe wyma-

gania, jakim powinny odpowiadać rejestry, o któ-

rych mowa w ust. 1, oraz szczegółowe wymagania 

ich prowadzenia, w tym: 

1) dane, jakie powinny być zawarte w rejestrach, 

inne niż wymienione w art. 38 ust. 2-4 rozpo-

rządzenia nr 1973/2004, 

2) częstotliwość dokonywania wpisów w reje-

strach 
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– mając na względzie specyfikę działalności wyko-

nywanej przez podmioty, o których mowa w art. 38 

rozporządzenia nr 1973/2004, zapewnienie infor-

macji niezbędnych do prawidłowego przeprowa-

dzania kontroli tych podmiotów oraz ujednolicenie 

informacji zawartych w tych rejestrach.”; 

15) po art. 16 dodaje się art.16a-16e w brzmieniu: 

„Art. 16a. 1.  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji doko-

nuje, w drodze decyzji, zatwierdzenia skupu-

jącego owoce miękkie albo przetwórcy owo-

ców miękkich, jeżeli spełniają oni warunki za-

pewniające spełnienie kryteriów, o których 

mowa w art. 171db rozporządzenia 

nr 1973/2004.  

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegóło-

we warunki, o których mowa w ust. 1, mając 

na względzie specyfikę prowadzonej przez 

skupującego owoce miękkie i przetwórcę 

owoców miękkich działalności oraz zapew-

nienie prawidłowego przyznawania płatności 

do owoców miękkich. 

 Art. 16b. 1. Zatwierdzenia dokonuje się na pisemny wnio-

sek przetwórcy owoców miękkich albo skupu-

jącego owoce miękkie, składany na formula-

rzu opracowanym i udostępnionym przez 

Agencję. 

2. Wniosek o zatwierdzenie zawiera: 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania       

i adres albo nazwę, siedzibę i adres; 
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2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz 

numer identyfikacyjny w krajowym reje-

strze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli został nadany, 

a w przypadku osoby fizycznej – również 

numer ewidencyjny powszechnego elek-

tronicznego systemu ewidencji ludności 

(PESEL); 

3) numer identyfikacyjny, o którym mowa 

w przepisach o krajowym systemie ewi-

dencji producentów, ewidencji gospo-

darstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności, jeżeli został nada-

ny; 

4) wskazanie: 

a) rodzaju i zakresu wykonywanej dzia-

łalności, 

b) miejsca lub miejsc wykonywania dzia-

łalności; 

5) informację o urządzeniach lub środkach 

transportu służących do skupu lub pierw-

szego przetwarzania owoców miękkich; 

6) w przypadku skupującego owoce miękkie 

– wskazanie rodzaju nabywanych produk-

tów, o których mowa w art. 110v ust. 1 

rozporządzenia nr 1782/2003; 

7) w przypadku przetwórcy owoców miękkich 

– wskazanie rodzaju wytwarzanych pro-

duktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 

z dnia 28 października 1996 r. w sprawie 
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wspólnej organizacji rynku przetworów 

owocowych i warzywnych (Dz. Urz. WE L 

297 z 21.11.1996, str. 29, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 3, t. 20, str. 83, z późn. zm.). 

3. Załatwienie sprawy dotyczącej zatwierdzenia, 

o którym mowa w art. 16a ust. 1, następuje 

w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wnio-

sku o zatwierdzenie.     

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych 

może określić, w drodze rozporządzenia, do-

datkowe informacje, które powinien zawierać 

wniosek o zatwierdzenie, mając na względzie 

uzyskiwanie informacji niezbędnych do pra-

widłowej kontroli zatwierdzonych skupujących 

owoce miękkie oraz zatwierdzonych prze-

twórców owoców miękkich. 

Art.16c. Zatwierdzony skupujący owoce miękkie oraz za-

twierdzony przetwórca owoców miękkich są 

obowiązani informować dyrektora oddziału regio-

nalnego Agencji o każdej zmianie danych zawar-

tych we wniosku o zatwierdzenie, w terminie 

14 dni od dnia zmiany tych danych, pod rygorem 

cofnięcia zatwierdzenia. 

Art. 16d. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji cofa 

zatwierdzenie w przypadku: 

1) rażącego naruszenia lub uporczywego na-

ruszania warunków, o których mowa 

w art. 16a; 

2) nieprzekazywania w terminie informacji 

o zmianie danych zawartych we wniosku 

o zatwierdzenie. 
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 2. Skupujący owoce miękkie albo przetwórca 

owoców miękkich, któremu zostało cofnięte za-

twierdzenie z powodów, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1, może złożyć wniosek o ponowne 

zatwierdzenie nie wcześniej niż po upływie roku 

od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zatwier-

dzenia stała się ostateczna. 

Art.16e. 1. Prezes Agencji prowadzi listę zatwierdzonych 

skupujących owoce miękkie i zatwierdzonych 

przetwórców owoców miękkich, zawierającą in-

formacje, o których mowa w art. 16b ust. 2 

pkt 1-4 oraz pkt 6 i 7. 

2. Lista, o której mowa w ust. 1, jest zamieszcza-

na na stronie internetowej Agencji oraz na stro-

nie internetowej Agencji Rynku Rolnego. 

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, na pod-

stawie informacji przekazanych przez Prezesa 

Agencji w zakresie określonym w ust. 1, ogła-

sza w dzienniku urzędowym ministra właściwe-

go do spraw rolnictwa listę, o której mowa 

w ust. 1, z podaniem informacji określonych 

w art. 16b ust. 2 pkt 1-4 oraz pkt 6 i 7, w termi-

nie, o którym mowa w art. 171db ust. 4 rozpo-

rządzenia nr 1973/2004.”; 

16) w art. 17: 

a) w ust. 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określa corocznie, 

w drodze rozporządzenia: 
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a) stawkę jednolitej płatności obszarowej, ma-

jąc na względzie art. 143b ust. 2 i 7 rozpo-

rządzenia nr 1782/2003 oraz kurs wymiany 

euro ustalany zgodnie z art. 3 rozporządze-

nia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 

20 grudnia 2006 r. ustanawiającym szcze-

gółowe zasady stosowania agromonetarne-

go systemu dla euro w rolnictwie i zmienia-

jącym niektóre rozporządzenia (Dz. Urz.   

UE L 365 z 21.12.2006, str. 52, z późn. 

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 

nr 1913/2006”, 

b) stawki płatności uzupełniających dla po-

szczególnych upraw, mając na względzie 

możliwość zróżnicowania stawek w zależ-

ności od preferowanych kierunków rozwoju 

produkcji rolnej, założenia do ustawy budże-

towej na dany rok i kurs wymiany euro  

ustalany zgodnie z rozporządzeniem 

nr 1913/2006;”, 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określa corocz-

nie, w drodze rozporządzenia, stawkę pomo-

cy krajowej do owoców stanowiącą część 

stawki płatności do owoców miękkich, 

uwzględniając wysokość pomocy wspólnoto-

wej do owoców na dany rok i dopuszczalną 

możliwą wysokość pomocy krajowej do owo-

ców, jak również założenia do ustawy budże-

towej na dany rok oraz kurs wymiany           
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euro ustalony zgodnie z rozporządzeniem 

nr 1913/2006;”, 

b) w ust. 4 uchyla się pkt 2, 4 i 5, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4 

pkt 1, minister właściwy do spraw rolnictwa oraz 

minister właściwy do spraw rynków rolnych mogą: 

1) odstąpić od określenia plonu reprezentatywne-

go w przypadku roślin, o których mowa 

w art. 26 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004;  

2) zróżnicować wielkość plonu reprezentatywnego 

ze względu na obszar, na którym jest uprawia-

ny dany gatunek roślin energetycznych, mając 

na względzie podział administracyjny kraju.”,    

d) w ust. 5: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) minimalną powierzchnię upraw poszczególnych 

roślin energetycznych, mając na względzie wa-

runki przyznawania płatności do upraw roślin 

energetycznych;”, 

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) rodzaje roślin, inne niż wymienione w art. 33 

ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1973/2004, do 

których przysługują płatności do roślin energe-

tycznych, mając na względzie art. 33 ust. 1 

akapit drugi tego rozporządzenia.”; 

17) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu: 

„Art. 20a. Rodzaje dowodów określone na podstawie 

art. 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio do po-

twierdzania działania siły wyższej lub wystąpie-
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nia nadzwyczajnych okoliczności, ze względu 

na wystąpienie których może zostać wydana 

zgoda, o której mowa w art. 9 ust. 1.”; 

18) uchyla się art. 21; 

19) w art. 22: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła     

w okresie od dnia 1 czerwca danego roku do dnia 

doręczenia decyzji w sprawie przyznania jednolitej 

płatności obszarowej lub  płatności uzupełniającej,  

płatności te przysługują spadkobiercy, który: 

1) objął w posiadanie grunty rolne, których doty-

czył wniosek o przyznanie jednolitej płatności 

obszarowej i które w dniu 31 maja roku, w któ-

rym został złożony ten wniosek, były w posia-

daniu spadkodawcy; 

2) spełnia warunki do przyznania danej płatności, 

z tym że w przypadku płatności uzupełniającej 

do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej 

z produkcją, płatność ta przysługuje, jeżeli 

spadkobierca spełnia warunki do przyznania 

jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek 

o wstąpienie do postępowania w sprawie przy-

znania jednolitej płatności obszarowej.”, 

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

„1a. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła     

w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie 

płatności do upraw roślin energetycznych, płatno-

ści do owoców miękkich lub pomocy do rzepaku do 

dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania, 



 22

płatności te lub pomoc przysługują spadkobiercy, 

który: 

1) objął w posiadanie grunty rolne, których doty-

czył wniosek o przyznanie tych płatności lub 

pomocy; 

2) spełnia warunki do przyznania danej płatności 

lub pomocy.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 1a, spad-

kobierca wstępuje do toczącego się postępowania 

na miejsce spadkodawcy na wniosek złożony 

w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.”, 

d) ust. 6-8 otrzymują brzmienie: 

„6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu naby-

cia spadku wynika, że uprawnionych do nabycia 

spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spad-

kobierca wstępujący do postępowania w sprawie 

przyznania płatności lub pomocy, o których mowa 

w ust. 1 i 1a, jest obowiązany do dołączenia do 

wniosku, o którym mowa w ust. 2, oświadczeń po-

zostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na 

wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce spadko-

dawcy i przyznanie mu płatności lub pomocy. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca 

składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do 

którego został złożony wniosek o przyznanie płatno-

ści lub pomocy, o których mowa w ust. 1 i 1a, przez 

spadkodawcę. 

8. Decyzję w sprawie przyznania płatności lub pomocy, 

o których mowa w ust. 1 i 1a, wydaje się po złożeniu 
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przez spadkobiercę prawomocnego postanowienia 

sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.”; 

20) uchyla się art. 23; 

21) w art. 24: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-

nie: 

„Rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednoli-

tej płatności obszarowej w danym roku i który złożył 

wniosek o przyznanie tej płatności oraz który zawarł:”, 

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

„1a. Płatność cukrowa przysługuje również w przypad-

ku gdy buraki cukrowe były objęte umową dostawy 

zawartą: 

1) z małżonkiem rolnika wnioskującego o płatność 

cukrową, także w przypadku gdy osoby te nie 

pozostawały w związku małżeńskim w dniu za-

warcia tej umowy, lub 

2) ze spadkodawcą rolnika wnioskującego o płat-

ność cukrową.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wysokość płatności cukrowej w danym roku ka-

lendarzowym ustala się jako iloczyn ilości buraków 

cukrowych objętych umową dostawy, o której mo-

wa w ust. 1 i 1a, przeznaczonych do wyproduko-

wania cukru kwotowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 

rozporządzenia nr 318/2006, i stawki tej płatności 

na 1 tonę buraków cukrowych.”, 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozu-

mieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 
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publicznych określa corocznie, w drodze rozporzą-

dzenia, stawkę płatności cukrowej, uwzględniając 

wysokość kwoty określonej na ten cel w rozporzą-

dzeniu nr 1782/2003 oraz kurs wymiany euro usta-

lony zgodnie z rozporządzeniem nr 1913/2006.”; 

22) po art. 24 dodaje się art. 24a-24c w brzmieniu: 

„Art. 24a. 1. Rolnikowi, który spełnia warunki do przyzna-

nia jednolitej płatności obszarowej w danym 

roku i który złożył wniosek o przyznanie tej 

płatności oraz który w roku gospodarczym 

2006/2007 dostarczył pomidory do przetwo-

rzenia zgodnie ze świadectwem dostawy 

owoców i warzyw do przetwórstwa, określo-

nym na podstawie przepisów o organizacji 

rynku przetworów owocowych i warzywnych, 

przysługuje płatność do pomidorów, zgodnie 

z art. 143bb ust. 1  rozporządzenia 

nr 1782/2003. 

2. Płatność do pomidorów przysługuje do masy 

netto pomidorów, o których mowa w ust. 1, 

dopuszczonych do przetworzenia, dostarczo-

nych  przez: 

1) wnioskującego o płatność do pomidorów 

lub 

2) małżonka wnioskującego o płatność do 

pomidorów, nawet jeżeli osoby te nie po-

zostawały w związku małżeńskim w roku 

gospodarczym, o którym mowa w ust 1, 

lub 

3) spadkodawcę wnioskującego o płatność 

do pomidorów. 
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3. Wysokość płatności do pomidorów w danym 

roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn 

masy netto pomidorów, o której mowa w ust. 

2, i stawki tej płatności na 1 tonę pomidorów.  

4. Płatność do pomidorów przyznaje się na pi-

semny wniosek . 

5. Płatność do pomidorów przyznaje się w decy-

zji w sprawie przyznania płatności, o której 

mowa w art. 19 ust. 1. W decyzji określa się 

ilość pomidorów, do której przysługuje rolni-

kowi płatność do pomidorów, na podstawie 

świadectw dostawy, o których mowa w ust. 1, 

będących w posiadaniu Agencji. 

6. Do płatności do pomidorów przepisy art. 18 

ust. 2, 3 i 5 oraz art. 19 ust. 2-5 i 7 stosuje się 

odpowiednio.  

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa w poro-

zumieniu z ministrem właściwym do spraw fi-

nansów publicznych określa corocznie, w dro-

dze rozporządzenia, stawkę płatności do po-

midorów, uwzględniając wysokość kwoty 

określonej na ten cel w art. 143bb ust. 2 roz-

porządzenia nr 1782/2003, masę netto pomi-

dorów dopuszczonych do przetworzenia w ro-

ku gospodarczym 2006/2007 oraz kurs wy-

miany euro ustalony zgodnie z rozporządze-

niem nr 1913/2006. 

Art. 24b. 1. W przypadku gdy z przepisów Unii Europej-

skiej dotyczących płatności obszarowych, 

płatności cukrowej lub płatności do pomido-

rów, w tym z przepisów wydanych przez Ko-

misję Europejską działającą w trybie art. 144 
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ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, wynika 

obowiązek zastosowania zmniejszenia (re-

dukcji) kwoty danego rodzaju płatności, jej 

stawki lub podstawy do ustalenia wysokości 

płatności, w wyniku przekroczenia wielkości 

środków finansowych przewidzianych dla 

Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem 

na ten rodzaj płatności lub w wyniku przekro-

czenia przewidzianej dla Rzeczypospolitej 

Polskiej wielkości powierzchni gruntów lub 

ilości roślin lub produktów rolnych, które mo-

gą być objęte danym rodzajem płatności, 

Prezes Agencji ustala niezwłocznie wielkość 

tego przekroczenia i przekazuje informacje 

w tym zakresie ministrowi właściwemu do 

spraw rolnictwa. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określa, 

w drodze rozporządzenia, wielkość zmniej-

szenia (redukcji) kwoty danego rodzaju płat-

ności, jej stawki lub podstawy do ustalenia 

wysokości płatności, mając na uwadze prze-

kazane przez Prezesa Agencji informacje, 

o których mowa w ust. 1, oraz zasady ustala-

nia wielkości takich zmniejszeń (redukcji) 

określone w przepisach Unii Europejskiej.  

3. Organ właściwy w sprawach płatności obsza-

rowych, płatności cukrowej lub płatności do 

pomidorów, na podstawie wielkości określo-

nej w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 2, ustala wielkość zmniejszenia (redukcji)  

kwoty danej płatności,  przyznanej lub przy-

padającej na dany podmiot uprawniony do 

uzyskania tej płatności, albo zmniejszenia 
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(redukcji) podstawy do przyznania takiemu 

podmiotowi płatności wyrażonego w przeli-

czeniu na jednostkę powierzchni gruntu, ilość 

roślin albo ilość produktów rolnych, stanowią-

cą tę podstawę: 

1) z urzędu, bez zgody strony, w drodze de-

cyzji zmieniającej decyzję o przyznaniu 

danej płatności – w przypadku gdy płat-

ność została przyznana; 

2) w decyzji o przyznaniu danej płatności      

– w przypadku gdy płatność ta nie została 

jeszcze przyznana; 

3) w decyzji o wypłacie danej płatności         

– w przypadku gdy przepisy przewidują 

wydanie takiej decyzji; 

4) z urzędu, bez zgody strony, w drodze de-

cyzji zmieniającej decyzję o wypłacie da-

nej płatności – w przypadku gdy przepisy 

przewidują wydanie decyzji o wypłacie tej 

płatności, a środki z tytułu tej płatności nie 

zostały wypłacone. 

4. W przypadku gdy dana płatność została już 

wypłacona, zwrotu z tytułu zmniejszenia (re-

dukcji) tej płatności dokonuje się w trybie 

określonym dla zwrotu kwot nienależnie lub 

nadmiernie pobranych środków w przepisach 

o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa. 

5. Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega na-

tychmiastowemu wykonaniu. 
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6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przy-

padku gdy zmniejszenie (redukcja) kwoty da-

nego rodzaju płatności, jej stawki lub podsta-

wy do ustalenia wysokości płatności jest moż-

liwe do zastosowania w toku postępowania 

w sprawie o przyznanie danej płatności na 

podstawie przepisów Unii Europejskiej doty-

czących płatności obszarowych, płatności cu-

krowej lub płatności do pomidorów, w tym 

przepisów wydanych przez Komisję Europej-

ską działającą w trybie art. 144 ust. 2 rozpo-

rządzenia nr 1782/2003, z tym że jeżeli prze-

pisy te nie określają trybu dokonania tego 

zmniejszenia (redukcji) ust. 3 stosuje się od-

powiednio. 

Art. 24c. Minister właściwy do spraw rolnictwa może okre-

ślić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wa-

runki lub szczegółowy tryb przyznawania płatno-

ści obszarowych, płatności cukrowej, płatności 

do pomidorów i pomocy do rzepaku oraz szcze-

gółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać 

uprawy poszczególnych roślin, w tym szczegóło-

we warunki lub tryb przyznawania tych płatności 

i tej pomocy spadkobiercy lub małżonkowi rolni-

ka, lub przejmującemu gospodarstwo, mając na 

względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnio-

nym przyznawaniem tych płatności i tej pomo-

cy.”; 

23) w art. 25: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rolnik składa wnioski w sprawach dotyczących 

płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatno-
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ści do pomidorów, pomocy do rzepaku i zgody, 

o której mowa w art. 28 ust. 1, na formularzach 

opracowanych i udostępnionych przez Agencję.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, 

w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymaga-

nia, jakie powinny spełniać wnioski, o których mo-

wa w ust. 1, mając na względzie zabezpieczenie 

przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności 

obszarowych, płatności cukrowej, płatności do po-

midorów lub pomocy do rzepaku, zawarcie we 

wnioskach danych niezbędnych do prawidłowego 

przyznania płatności obszarowych, płatności cu-

krowej, płatności do pomidorów lub pomocy do 

rzepaku oraz przepisy Unii Europejskiej, o których 

mowa w art. 1 pkt 1.”; 

24) art. 26 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 26. W przypadku śmierci rolnika, który wystąpił    

z wnioskiem o przyznanie płatności cukrowej lub 

płatności do pomidorów, przed dniem doręczenia 

decyzji w sprawie przyznania tych płatności, 

płatność cukrową lub płatność do pomidorów 

przyznaje się z urzędu spadkobiercy, któremu 

przyznano jednolitą płatność obszarową.”; 

25) w art. 27: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania 

płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatno-

ści do pomidorów lub pomocy do rzepaku rolnik, 

do którego decyzja została skierowana, zmarł, jego 
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spadkobiercy przysługują prawa, które przysługi-

wałyby spadkodawcy jako stronie postępowania.”, 

b) ust. 3-7 otrzymują brzmienie: 

„3. W przypadku gdy w decyzji, o której mowa w ust. 

1, została przyznana płatność obszarowa, płatność 

cukrowa, płatność do pomidorów lub pomoc do 

rzepaku, należność z tytułu tych płatności lub po-

mocy  jest przedmiotem dziedziczenia. 

 4. Spadkobierca rolnika, który nie kwestionuje należ-

ności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, 

składa wniosek o wypłatę płatności obszarowych, 

płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub 

pomocy do rzepaku do kierownika biura powiato-

wego Agencji, do którego został złożony wniosek 

o przyznanie tych płatności lub pomocy przez 

spadkodawcę, wraz z prawomocnym postanowie-

niem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w termi-

nie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego po-

stanowienia, jednak nie później niż w ciągu 6 mie-

sięcy od dnia doręczenia spadkodawcy decyzji 

w sprawie przyznania płatności obszarowych, płat-

ności cukrowej, płatności do pomidorów lub pomo-

cy do rzepaku.  

5. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu naby-

cia spadku wynika, że uprawnionych do nabycia 

spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spad-

kobierca występujący z wnioskiem, o którym mowa 

w ust. 4, jest obowiązany dołączyć do wniosku 

oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wy-

rażają zgodę na wypłatę mu płatności obszaro-

wych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów 

lub pomocy do rzepaku. 
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6. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności 

obszarowych, płatności cukrowej, płatności do po-

midorów lub pomocy do rzepaku kierownik biura 

powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie 

wypłaty tych płatności lub pomocy. 

7. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 6, albo w przypadku wydania decyzji o od-

mowie wypłaty płatności obszarowych, płatności 

cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do 

rzepaku, decyzja, o której mowa w ust. 1, wygasa 

z mocy prawa.”; 

26) po art. 29 dodaje się art. 29a-29d w brzmieniu: 

„Art. 29a. 1. Rolnikowi przysługuje pomoc do plantacji 

trwałych w wysokości do 50% zryczałtowa-

nych kosztów związanych z założeniem plan-

tacji upraw trwałych, zwanej dalej „plantacją”, 

w przeliczeniu na 1 ha plantacji. 

2. Pomoc do plantacji trwałych przyznaje się, je-

żeli: 

1) założona plantacja obejmuje obszar co 

najmniej 1 ha;  

2) plantacja nie została założona na trwałych 

użytkach zielonych; 

3) plantacja jest objęta wnioskiem o przy-

znanie płatności do upraw roślin   

energetycznych za rok, w którym plantacja 

została założona, lub za rok następujący 

po roku założenia plantacji. 

3. Pomoc do plantacji trwałych przysługuje rolni-

kowi w danym roku do zryczałtowanych kosz-
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tów związanych z założeniem plantacji o po-

wierzchni nie większej niż 100 ha. 

4. Pomoc do plantacji trwałych do danej planta-

cji przyznaje się tylko raz.  

5. Pomoc do plantacji trwałych przyznaje się 

pod warunkiem, że: 

1) plantacja będzie utrzymywana zgodnie 

z normami przez co najmniej 8 kolejnych 

lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przy-

znanie tej pomocy; 

2) wszystkie rośliny zebrane z plantacji    

w okresie, o którym mowa w pkt 1, będą 

przeznaczone na cele energetyczne; 

3) rolnikowi zostanie przyznana płatność do 

upraw roślin energetycznych na podstawie 

wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt  3.  

6. Pomoc do plantacji trwałych przyznaje w dro-

dze decyzji dyrektor oddziału terenowego 

Agencji Rynku Rolnego, właściwy ze względu 

na miejsce położenia plantacji.  

7. Wniosek o przyznanie pomocy do plantacji 

trwałych zawiera informacje niezbędne do 

przyznawania tej pomocy, w tym: 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania   

i adres albo nazwę, siedzibę i adres; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz 

numer identyfikacyjny w krajowym reje-

strze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli został nadany, 

a w przypadku osoby fizycznej – również 

numer ewidencyjny powszechnego elek-
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tronicznego systemu ewidencji ludności 

(PESEL); 

3) numer identyfikacyjny, o którym mowa 

w przepisach o krajowym systemie ewi-

dencji producentów, ewidencji gospo-

darstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności. 

8. Wniosek o przyznanie pomocy do plantacji 

trwałych składa się na piśmie, na formularzu 

opracowanym i udostępnionym przez Agencję 

Rynku Rolnego, w terminie 3 miesięcy od 

dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności 

do upraw roślin energetycznych, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 3. 

9. Do wniosku o przyznanie pomocy do plantacji 

trwałych dołącza się kopię wniosku o przy-

znanie płatności do upraw roślin energetycz-

nych, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, złożone-

go do kierownika biura powiatowego Agencji. 

10. Decyzję o przyznaniu pomocy do plantacji 

trwałych wydaje się z zastrzeżeniem warun-

ków, o których mowa w ust. 5. 

11. Decyzja o przyznaniu pomocy do plantacji 

trwałych zawiera pouczenie o konieczności 

spełnienia warunków, o których mowa 

w ust. 5, oraz o konieczności zwrotu tej po-

mocy w przypadku niespełnienia tych warun-

ków. 

12. Minister właściwy do spraw rynków rolnych 

określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje ro-

ślin objętych pomocą do plantacji trwałych 

oraz zryczałtowane koszty związane z zało-
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żeniem plantacji w przeliczeniu na 1 ha plan-

tacji, mając na względzie rzeczywiste koszty 

związane z jej założeniem. 

13. Minister właściwy do spraw rynków rolnych 

w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określa corocz-

nie, w drodze rozporządzenia, wyrażoną 

w procentach wysokość pomocy do plantacji 

trwałych,  mając na względzie maksymalną, 

dopuszczalną wysokość tej pomocy oraz za-

łożenia do ustawy budżetowej na dany rok. 

14. Minister właściwy do spraw rynków rolnych 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegóło-

we warunki lub szczegółowy tryb przyznawa-

nia pomocy do plantacji trwałych, a także 

szczegółowe wymagania, jakie powinny speł-

niać plantacje, których dotyczy wniosek 

o przyznanie tej pomocy, mając na względzie 

zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przy-

znawaniem pomocy. 

Art. 29b. 1. Pomoc do plantacji trwałych podlega zwrotowi 

w całości lub w części, jeżeli rolnik nie spełni 

warunków, o których mowa w art. 29a ust. 5, 

w trybie określonym dla zwrotu kwot niena-

leżnie lub nadmiernie pobranych środków 

w przepisach o Agencji Rynku Rolnego           

i organizacji niektórych rynków rolnych. 

 2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegóło-

we warunki dokonywania zwrotu całości lub 

części pomocy do plantacji trwałych, mając 
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na względzie rodzaj i stopień naruszenia wa-

runków przyznania tej pomocy. 

Art. 29c. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła   

w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy do plantacji trwałych do dnia doręczenia 

decyzji w sprawie jej przyznania, przepisy art. 22 

ust. 1a-6 i ust. 8 stosuje się odpowiednio, z tym 

że: 

1) wniosek, o którym mowa w art. 22 ust. 2, 

spadkobierca składa do dyrektora oddziału te-

renowego Agencji Rynku Rolnego, do którego 

został złożony wniosek o przyznanie pomocy 

do plantacji trwałych przez spadkodawcę; 

2) pomoc przyznaje się pod warunkiem, że zo-

staną spełnione warunki, o których mowa 

w art. 29a ust.5. 

Art. 29d. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyzna-

nia pomocy do plantacji trwałych rolnik, do które-

go decyzja została skierowana, zmarł, przepisy 

art. 27  stosuje się odpowiednio, z tym że: 

1) wniosek, o którym mowa w art. 27 ust. 4, 

spadkobierca składa do dyrektora oddziału 

terenowego Agencji Rynku Rolnego, do któ-

rego został złożony wniosek o przyznanie 

pomocy do plantacji trwałych przez spadko-

dawcę; 

2) decyzję w sprawie wypłaty pomocy do plan-

tacji trwałych wydaje dyrektor oddziału tere-

nowego Agencji Rynku Rolnego, o którym 

mowa w pkt 1; 
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3) spadkobierca jest obowiązany spełnić wa-

runki, o których mowa w art. 29a ust. 5        

– w przypadku przyznania pomocy do plan-

tacji trwałych lub wydania decyzji o wypłacie 

pomocy do plantacji trwałych .”;  

27) art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30. 1. Agencja przeprowadza: 

1) kontrole administracyjne i kontrole na 

miejscu, określone w przepisach Unii Eu-

ropejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, 

z zastrzeżeniem art. 32; 

2) kontrole zbioru i ustalania ilości zebranych 

roślin energetycznych, dla których nie 

określono plonu reprezentatywnego; 

3) kontrole zatwierdzonych przetwórców 

owoców miękkich lub zatwierdzonych 

skupujących owoce miękkie w zakresie: 

a) zgodności prowadzonej działalności       

z przepisami rozporządzenia               

nr 1973/2004,  

b) spełniania warunków, o których mowa 

w art. 16a. 

2. Prezes Agencji może powierzyć przeprowa-

dzanie kontroli, o których mowa w ust. 1, jed-

nostkom organizacyjnym dysponującym odpo-

wiednimi warunkami organizacyjnymi, kadro-

wymi i technicznymi, określonymi na podstawie 

art. 34 ust. 1 pkt 1. 

3. Prezes Agencji ustala sposób i metody typowa-

nia do kontroli, o których mowa w ust. 1, oraz 
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liczbę podmiotów, które należy objąć określoną 

kontrolą .”; 

28) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu: 

„Art. 30a. 1. Czynności kontrolne w ramach kontroli, o któ-

rych mowa: 

1) w art. 30 ust. 1 pkt 2, są wykonywane 

przez osoby posiadające imienne upo-

ważnienie wydane przez dyrektora oddzia-

łu regionalnego Agencji, o którym mowa 

w art. 10 ust. 1; 

2) w art. 30 ust. 1 pkt 3, są wykonywane 

przez osoby posiadające imienne upo-

ważnienie wydane przez Prezesa Agencji. 

2. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1, za-

wierają wskazanie osoby upoważnionej do 

wykonywania czynności kontrolnych, miejsce 

i zakres oraz podstawę prawną do ich wyko-

nywania. 

3. Przed przystąpieniem do czynności kontrol-

nych osoba upoważniona do ich wykonywa-

nia jest obowiązana okazać imienne upoważ-

nienie kontrolowanemu. 

4. Czynności kontrolne przeprowadza się      

w obecności kontrolowanego. 

5. Osoby upoważnione do wykonywania czyn-

ności kontrolnych w ramach kontroli, o któ-

rych mowa w  art. 30 ust. 1 pkt 2, mają prawo 

do: 

1) wstępu na teren gospodarstwa, o którym 

mowa w sekcji 7 rozporządzenia 

nr 1973/2004;  
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2) żądania pisemnych lub ustnych informacji; 

3) wglądu do dokumentów związanych 

z przedmiotem kontroli, sporządzania 

z nich odpisów wyciągów lub kopii oraz 

zabezpieczania tych dokumentów; 

4) ustalania ilości zebranych roślin energe-

tycznych z zastosowaniem metod okre-

ślonych w przepisach wydanych na pod-

stawie art. 10 ust. 6 pkt 1. 

6. Osoby upoważnione do wykonywania czyn-

ności kontrolnych w ramach kontroli, o któ-

rych mowa w  art. 30 ust. 1 pkt 3, mają prawo 

do: 

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektów, 

lokali lub ich części, związanych ze sku-

pem lub przetwarzaniem owoców mięk-

kich;  

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji; 

3) wglądu do dokumentów lub innych nośni-

ków informacji związanych z przedmiotem 

kontroli, sporządzania z nich odpisów wy-

ciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych 

dokumentów lub nośników. 

7. Z czynności kontrolnych sporządza się raport. 

8. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza 

się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może, 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu, 

zgłosić umotywowane zastrzeżenia na pi-

śmie, co do ustaleń w nim zawartych: 
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1) dyrektorowi oddziału regionalnego            

– w przypadku kontroli, o których mowa    

w art. 30 ust. 1 pkt 2; 

2) Prezesowi Agencji – w przypadku kontroli, 

o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3.”; 

29) w art. 31: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Czynności kontrolne mogą być wykonywane pod-

czas nieobecności rolnika także wówczas, gdy rol-

nik został zawiadomiony o kontroli, zgodnie           

z art. 23a rozporządzenia nr 796/2004.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. W przypadku gdy rolnik nie zgadza się z ustale-

niami zawartymi w raporcie, może zgłosić umoty-

wowane zastrzeżenia na piśmie, co do ustaleń 

w nim zawartych, dyrektorowi oddziału regionalne-

go Agencji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

raportu, chyba że bezpośrednio po zakończeniu 

kontroli rolnik, który był obecny podczas kontroli, 

zgłosił umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń 

zawartych w raporcie, osobie, która go sporządzi-

ła.”; 

30) art. 32 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 32. 1. Agencja Rynku Rolnego przeprowadza kontro-

le: 

1) w zakresie wykorzystania lub przetwarza-

nia roślin energetycznych w gospodar-

stwie, o którym mowa w sekcji 7 rozpo-

rządzenia nr 1973/2004, na cele energe-

tyczne, o których mowa w art. 35 lit. b tego 

rozporządzenia; 
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2) zatwierdzonych podmiotów skupujących 

i zatwierdzonych pierwszych jednostek 

przetwórczych w zakresie: 

a) zgodności prowadzonej działalno-

ści     z    przepisami rozporządzenia            

nr 1973/2004, 

b) spełniania warunków, o których mowa 

w art. 11; 

3) o których mowa w art. 38 i 39 rozporzą-

dzenia nr 1973/2004, w tym dokonuje 

ustalenia wartości ekonomicznej zgodnie 

z art. 38 ust. 6 tego rozporządzenia; 

4) w zakresie spełniania warunków przyzna-

nia pomocy do plantacji trwałych. 

2. Prezes Agencji Rynku Rolnego może powie-

rzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa 

w ust. 1, jednostkom organizacyjnym dysponu-

jącym odpowiednimi warunkami organizacyj-

nymi, kadrowymi i technicznymi określonymi na 

podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1. 

3. Prezes  Agencji  Rynku  Rolnego  ustala  do-

datkowe kryteria analizy ryzyka, o których    

mowa w art. 39 ust. 4 lit. f rozporządzenia                   

nr 1973/2004. 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 6 

rozporządzenia nr 1973/2004, organem wła-

ściwym do ustalania średnich cen jest Prezes 

Agencji Rynku Rolnego.”; 

31) w art. 33: 

1) w ust. 5 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
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„4) wstępu na teren gospodarstwa, o którym mowa 

w sekcji 7 rozporządzenia nr 1973/2004, na obsza-

rze którego jest uprawiana plantacja, do której 

przyznano pomoc do plantacji trwałych.”; 

2) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się   

z ustaleniami zawartymi w raporcie, może zgłosić 

umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do usta-

leń w nim zawartych, Prezesowi Agencji Rynku 

Rolnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ra-

portu.”; 

32) w art. 34 uchyla się ust. 2;  

33) art. 37 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 37. 1. Agencja wypłaca płatności obszarowe, płatność 

cukrową i płatność do pomidorów w terminach 

określonych w art. 28 ust. 2 rozporządzenia 

nr 1782/2003.  

2. W przypadku gdy Komisja Europejska, działa-

jąc w trybie art. 144 ust. 2 rozporządzenia 

nr 1782/2003, upoważni Rzeczpospolitą Polską 

do dokonania zaliczkowych płatności obszaro-

wych, płatności cukrowej i płatności do pomido-

rów zgodnie z warunkami określonymi w art. 28 

ust. 3 lit. c tego rozporządzenia, minister wła-

ściwy do spraw rozwoju wsi może określić, 

w drodze rozporządzenia: 

1) termin rozpoczęcia wypłat zaliczkowych 

płatności obszarowych, płatności cukrowej 

lub płatności do pomidorów lub 
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2) wysokość wypłat zaliczkowych płatności ob-

szarowych, płatności cukrowej lub płatności 

do pomidorów, lub 

3) obszary objęte wypłatami zaliczkowych płat-

ności obszarowych, płatności cukrowej lub 

płatności do pomidorów 

– mając na względzie wielkość szkód, które 

powstały w gospodarstwach rolnych na skutek 

nadzwyczajnych okoliczności, ze względu na 

wystąpienie których Rzeczpospolita Polska zo-

stała upoważniona do dokonania wypłat zalicz-

kowych płatności obszarowych, płatności cu-

krowej i płatności do pomidorów przed dniem 

1 grudnia. 

3. W przypadku dokonywania wypłaty zaliczkowej 

płatności obszarowych, płatności cukrowej lub 

płatności do pomidorów, w decyzji w sprawie 

przyznania tych płatności określa się wysokość 

i termin wypłaty zaliczkowej płatności.”; 

34) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu: 

„Art. 37a. 1. Zmniejszeń, o których mowa w art. 66 rozpo-

rządzenia nr 796/2004, nie stosuje się, jeżeli 

kwota zmniejszenia poszczególnych płatności 

obszarowych, płatności cukrowej albo płatno-

ści do pomidorów nie byłaby większa niż rów-

nowartość kwoty 50 euro przeliczonej na złote 

według kursu euro ustalonego zgodnie           

z art. 3  rozporządzenia nr 1913/2006.  

2. Niezgodność, o której mowa w art. 2 pkt 35  

rozporządzenia nr 796/2004, mimo której nie 

zastosowano zmniejszenia, o którym mowa 

w ust. 1, jest przedmiotem kontroli w roku na-
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stępującym po roku, w którym został złożony 

wniosek o przyznanie płatności obszarowych, 

płatności cukrowej lub płatności do pomido-

rów. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w de-

cyzji w sprawie przyznania płatności obsza-

rowych, płatności cukrowej lub płatności       

do pomidorów: 

1) podaje się informację: 

a) o niezastosowaniu zmniejszenia, 

b) o objęciu stwierdzonej niezgodności, 

o której mowa w art. 2 pkt 35 rozpo-

rządzenia nr 796/2004, kontrolą w ra-

mach kontroli na miejscu, w roku na-

stępującym po roku, w którym został 

złożony wniosek o przyznanie płatno-

ści obszarowych, płatności cukrowej 

lub płatności do pomidorów; 

2) nakazuje się podjęcie określonych działań 

mających na celu usunięcie stwierdzonych 

niezgodności. 

4. Działania, o których mowa w ust. 3 pkt 2, po-

winny być współmierne do rodzaju stwierdzo-

nych niezgodności i nie mogą być nadto 

uciążliwe dla rolnika.”; 

35) art. 38 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 38. W przypadku gdy kwota z tytułu płatności obsza-

rowych, płatności cukrowej, płatności do pomido-

rów lub pomocy do rzepaku nie może zostać 

przekazana na rachunek bankowy rolnika z przy-

czyn niezależnych od Agencji, kierownik biura 
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powiatowego Agencji stwierdza wygaśnięcie de-

cyzji w sprawie przyznania tej płatności lub po-

mocy, jeżeli od dnia, w którym decyzja o ich 

przyznaniu stała się ostateczna, upłynęło          

co najmniej 2 lata.”; 

36) art. 39 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 39. W przypadku, o którym mowa w art. 155 Kodek-

su postępowania administracyjnego, organ wyż-

szego stopnia może zmienić decyzję ostateczną 

w sprawie przyznania płatności obszarowych, 

płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub 

pomocy do rzepaku, na mocy której strona naby-

ła prawo, również bez zgody strony, jeżeli nie 

ograniczy to nabytych przez nią praw.”; 

37) art. 40 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 40. Prezes Agencji odstępuje od ustalania kwot nie-

należnie lub nadmiernie pobranych płatności ob-

szarowych, płatności cukrowej lub płatności do 

pomidorów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 

ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.1)), 

w przypadku gdy kwota każdej z tych płatności 

nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowar-

tość 50 euro przeliczonej na złote według kursu 

euro ustalonego zgodnie z art. 3  rozporządzenia 

nr 1913/2006.”; 

38) po art. 40 dodaje się art. 40 a w brzmieniu: 

„Art. 40a. Należności ustalone w decyzji w sprawie przy-

znania płatności obszarowych, płatności cu-

krowej i płatności do pomidorów nie mogą być 

przedmiotem umowy przeniesienia wierzytelno-
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ści na osobę trzecią (przelewu), o której mowa 

w przepisach Kodeksu cywilnego.”; 

39) w art. 41: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące 

płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności 

do pomidorów, w tym przepisy wydane przez Komisję 

Europejską działającą w trybie art. 144 ust. 2 rozporzą-

dzenia nr 1782/2003, określają obowiązek podjęcia 

działań lub umożliwiają realizację uprawnień przez pań-

stwo członkowskie Unii Europejskiej lub właściwy organ, 

lub agencję płatniczą, Rada Ministrów może, w drodze 

rozporządzenia:”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) określić szczegółowe warunki dotyczące przyzna-

wania płatności obszarowych, płatności cukrowej 

lub płatności do pomidorów”, 

c) tiret otrzymuje brzmienie: 

„ –  mając na względzie realizację celów określonych 

w przepisach Unii Europejskiej w zakresie płatno-

ści obszarowych, płatności cukrowej lub płatności 

do pomidorów.”; 

40) w art. 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezes Agencji, na podstawie danych dotyczących 

powierzchni działek rolnych zadeklarowanych we 

wnioskach o przyznanie płatności obszarowych, obli-

cza średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospo-

darstwie rolnym w poszczególnych województwach 

oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospo-

darstwie rolnym w kraju w danym roku.”; 



 46

41) w art. 43 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Agencja sporządza i podaje do publicznej wiadomości 

wykaz rolników, którym przyznano płatności obszaro-

we, płatność cukrową lub płatność do pomidorów. 

 2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwi-

sko albo nazwę rolnika, jego miejsce zamieszkania al-

bo siedzibę oraz kwoty poszczególnych płatności ob-

szarowych, płatności cukrowej i płatności do pomido-

rów, przyznanych na podstawie wniosków złożonych 

w danym roku.”; 

42) art. 45 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 45. 1. Kto: 

1) będąc wnioskodawcą wykorzystującym lub 

przetwarzającym rośliny energetyczne na 

cele energetyczne w gospodarstwie, o któ-

rym mowa w sekcji 7 rozporządzenia 

nr 1973/2004: 

a) nie prowadzi rejestru, o którym           

mowa w art. 38 ust. 4 rozporządzenia 

nr 1973/2004, lub prowadzi ten rejestr 

niezgodnie z przepisami, 

b) uniemożliwia lub utrudnia przeprowa-

dzenie kontroli na miejscu, o której      

mowa w art. 35 lit. b i art. 39 ust. 4 roz-

porządzenia nr 1973/2004, 

c) nie zapewnia wartości gospodarczej 

produktów energetycznych uzyska-

nych   w drodze przetwarzania, o której        

mowa w art. 24 ust. 6 rozporządzenia              

nr 1973/2004, 
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d) wykorzystuje lub przetwarza rośliny 

energetyczne na cele energetyczne nie-

zgodnie z przepisami, w tym nie prze-

twarza na produkty końcowe roślin ener-

getycznych w ilości równej co najmniej 

plonom reprezentatywnym albo całkowi-

tej ilości tych roślin, w przypadku gdy dla 

danej rośliny energetycznej nie określo-

no plonu reprezentatywnego, lub nie wy-

korzystał lub nie przetworzył roślin ener-

getycznych do dnia, o którym mowa 

w art. 10a, 

2) będąc zatwierdzonym podmiotem skupującym: 

a) nie przekazuje roślin energetycznych pierw-

szej jednostce przetwórczej, zgodnie  

z art. 27 ust. 4 rozporządzenia nr 1973/2004, 

b) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie 

kontroli na miejscu, o której mowa w art. 39 

ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004, 

c) nie prowadzi rejestru, o którym mo-

wa  w  art. 38 ust. 1 i 3 rozporządzenia 

nr  1973/2004,  lub  prowadzi  ten  rejestr 

niezgodnie  z  przepisami, 

d) odmówił podpisania oświadczenia, o któ-

rym  mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia 

nr  1973/2004, 

e) nie przyjmuje od wnioskodawcy roślin ener-

getycznych zgodnie z zawartą umową albo 

całkowitej ilości roślin energetycznych, 

w przypadku gdy dla danej rośliny energe-
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tycznej nie określono plonu reprezentatyw-

nego, 

3) będąc zatwierdzoną pierwszą jednostką prze-

twórczą: 

a) nie zapewnia wartości gospodarczej produk-

tów energetycznych uzyskanych w drodze 

przetwarzania, o której mowa w art. 24     

ust. 6 rozporządzenia nr 1973/2004, 

b) przetwarza rośliny energetyczne na cele 

energetyczne niezgodnie z przepisami, 

w tym nie przetwarza na produkty końcowe 

określone w umowie roślin energetycznych 

w ilości równej co najmniej plonom repre-

zentatywnym albo całkowitej ilości tych ro-

ślin, w przypadku gdy dla danej rośliny 

energetycznej nie określono plonu repre-

zentatywnego, lub nie przetworzył roślin 

energetycznych do dnia 31 lipca drugiego 

roku po roku zbiorów,  

c) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie 

kontroli na miejscu, o której mowa w art. 39 

ust. 3 rozporządzenia nr 1973/2004,  

d) nie prowadzi rejestru, o którym mowa          

w    art.  38     ust.  1   i   2    rozporządzenia               

nr 1973/2004,  lub prowadzi ten rejestr nie-

zgodnie z przepisami, 

e) odmówił podpisania oświadczenia, o któ-

rym  mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia         

nr 1973/2004, 

f) nie przyjmuje od wnioskodawcy roślin ener-

getycznych zgodnie z zawartą umową albo 
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całkowitej ilości roślin energetycznych, 

w przypadku gdy dla danej rośliny energe-

tycznej nie określono plonu reprezentatyw-

nego 

–  podlega karze pieniężnej. 

2. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa 

w ust. 1, nie może przekroczyć równowartości 

zabezpieczenia, które podlegałoby przepadko-

wi zgodnie z przepisami rozporządzenia 

nr 1973/2004 i rozporządzenia Komisji (EWG) 

nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r.  ustanawia-

jącego  wspólne  szczegółowe  zasady  stoso-

wania systemu zabezpieczeń w odniesieniu    

do    produktów rolnych (Dz. Urz. WE L 205 

z 3.08.1985, str. 5, z późn. zm.; Dz. Urz. UE L 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, 

str. 186, z późn. zm.) – w przypadku naruszeń 

określonych w ust. 1. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych 

określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar 

pieniężnych za naruszenia, o których mowa 

w ust. 1, różnicując je w zależności od rodzaju 

tych naruszeń oraz mając na względzie przepi-

sy art. 32 rozporządzenia nr 1973/2004.”; 

43) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu: 

„Art. 45a. 1. Kto: 

1) będąc wnioskodawcą uprawiającym rośli-

nę energetyczną, dla której nie określono 

plonu reprezentatywnego: 

a)  nie powiadamia właściwego dyrektora 

oddziału regionalnego Agencji o termi-
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nie planowanego zbioru albo o nowym 

terminie zbioru lub powiadamia go  

niezgodnie z przepisami, 

b)  nie dokonuje ustalenia ilości zebranych 

roślin energetycznych lub dokonuje te-

go ustalenia niezgodnie z przepisami, 

c)  nie składa oświadczenia, o którym 

mowa w art. 10 ust. 4, lub składa je 

niezgodnie z przepisami, 

d)  uniemożliwia lub utrudnia przeprowa-

dzenie kontroli, o której mowa w art. 30 

ust. 1 pkt 2, 

2) będąc zatwierdzonym podmiotem skupu-

jącym: 

a) nie składa dyrektorowi oddziału te-        

renowego Agencji Rynku Rolnego 

oświadczenia dostawy, o którym mo-

wa   w art. 27 ust. 2 rozporządzenia 

nr 1973/2004, lub składa je niezgodnie 

z przepisami, 

b) nie składa dyrektorowi oddziału tere-

nowego Agencji Rynku Rolnego infor-

macji, o której mowa w art. 27 ust. 5 

rozporządzenia nr 1973/2004, lub skła-

da ją niezgodnie z przepisami, 

3) będąc zatwierdzoną pierwszą jednostką 

przetwórczą: 

a) nie  składa  dyrektorowi  oddziału  te-

renowego Agencji Rynku Rolnego 

oświadczenia dostawy, o którym mo-

wa   w art. 27 ust. 2 rozporządzenia 
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nr 1973/2004, lub składa je niezgodnie 

z przepisami, 

b) nie składa dyrektorowi oddziału tere-

nowego Agencji Rynku Rolnego infor-

macji, o której mowa w art. 27 ust. 5 

rozporządzenia nr 1973/2004, lub skła-

da ją niezgodnie z przepisami, 

c) nie przyjmuje od podmiotu skupujące-

go roślin energetycznych zgodnie z za-

wartą umową, z której wynika zobo-

wiązanie do dostarczenia roślin ener-

getycznych, 

d) nie składa dyrektorowi oddziału tere-

nowego Agencji Rynku Rolnego infor-

macji, o której mowa w art. 39 ust. 1 

rozporządzenia nr 1973/2004, lub skła-

da ją niezgodnie z przepisami, 

4) będąc jednostką przetwórczą przetwarza-

jącą produkty pośrednie lub uboczne, do-

starczone przez zatwierdzone pierwsze 

jednostki przetwórcze lub przez kolejną 

jednostkę przetwórczą: 

a) uniemożliwia lub utrudnia przeprowa-

dzenie kontroli na miejscu, o której 

mowa w art. 39 ust. 3 rozporządzenia 

nr 1973/2004, 

b) nie prowadzi rejestru, o którym mowa 

w art. 38 ust. 1-2 rozporządzenia 

nr 1973/2004, lub prowadzi ten rejestr 

niezgodnie z przepisami, 
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5) będąc zatwierdzonym przetwórcą lub sku-

pującym owoce miękkie, uniemożliwia lub 

utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której 

mowa w art. 171db ust. 3 rozporządzenia 

nr 1973/2004 

–  podlega karze pieniężnej. 

2. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa 

w ust. 1,   nie może przekroczyć kwoty           

10 000 zł. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych 

określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

kar pieniężnych za naruszenia, o których 

mowa w ust. 1, różnicując je w zależności od 

rodzaju tych naruszeń i społecznej szkodliwo-

ści czynu.”; 

44) art. 46 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 46. 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 45 ust. 1 

i art. 45a ust. 1 pkt 2-4, wymierza, w drodze 

decyzji, dyrektor oddziału terenowego Agencji 

Rynku Rolnego. 

2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 45a    

ust. 1 pkt 1 i 5, wymierza, w drodze decyzji, dy-

rektor oddziału regionalnego Agencji. 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu. 

4. Termin zapłaty kary pieniężnej wynosi 14 dni 

od dnia doręczenia decyzji, o których mowa 

w ust. 1 i 2.”; 

45) użyte w art. 7 ust. 4-8, art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5, 

art.  19,  art.  20  ust. 2, art. 24 ust. 3, art. 25 ust. 2 i 3 

i   art.  28   ust.  1  w  różnej   liczbie  i   przypadku    wyrazy  
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 „płatności” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i 

przypadku wyrazami „płatności obszarowe”. 

 

Art. 2. 1.   Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje rozporządzenie, 

o którym mowa w art. 24b ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu na-

danym niniejszą ustawą, w którym określa wielkość zmniejszenia kwoty płatno-

ści cukrowej za 2006 r., w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

2.   Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, na podstawie wielkości określonej 

w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, ustala w decyzji o przyznaniu płat-

ności cukrowej za rok 2007 wielkość zmniejszenia kwoty płatności cukrowej za 

rok 2006 z tytułu proporcjonalnego zmniejszenia kwoty płatności cukrowej przy-

znanej za rok 2006 każdemu rolnikowi lub w przypadku, o którym mowa 

w art. 26 albo 27 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym ni-

niejszą ustawą – jego spadkobiercy. 

3.   W przypadku gdy kwota płatności cukrowej przypadającej 

rolnikowi za rok 2006 nie została jeszcze przyznana, kierownik biura powiato-

wego Agencji, na podstawie wielkości określonej w rozporządzeniu, o którym 

mowa w ust. 1, ustala kwotę zmniejszenia płatności cukrowej za rok 2006  z ty-

tułu proporcjonalnego zmniejszenia kwoty płatności cukrowej w decyzji o przy-

znaniu tej płatności za rok 2006. 

4.   Jeżeli rolnikowi lub w przypadku, o którym mowa w art. 26 

albo 27 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą usta-

wą – jego spadkobiercy, nie przyznaje się płatności cukrowej za rok 2007, kwo-

tę zmniejszenia płatności cukrowej za rok 2006 z tytułu proporcjonalnego 

zmniejszenia kwoty płatności cukrowej przyznanej za rok 2006 każdemu rolni-

kowi lub w przypadku, o którym mowa w art. 26 albo 27 ust. 1 ustawy wymie-

nionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – jego spadkobiercy, kie-

rownik biura powiatowego Agencji ustala z urzędu, w drodze odrębnej decyzji, 

i nakazuje zwrot kwoty przypadającej do zwrotu z tytułu tego zmniejszenia na 

rachunek bankowy Agencji. 
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5.   Decyzje, o których mowa w ust. 2-4, podlegają natychmia-

stowemu wykonaniu. 

6.   Kwotę płatności cukrowej za: 

1) 2007 r. wypłaca się pomniejszoną o kwotę do zwrotu z ty-

tułu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2; 

2) 2006 r. wypłaca się pomniejszoną o kwotę do zwrotu z ty-

tułu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 3. 

 

Art. 3.   Do postępowań w sprawach przyznania płatności lub płatności 

cukrowej, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1, wszczętych i nieza-

kończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, sto-

suje się przepisy dotychczasowe.  

 

Art. 4. 1.   Do postępowań w sprawach udzielenia pomocy finansowej 

dla producentów oraz przetwórców owoców i warzyw, wszczętych i niezakoń-

czonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje 

się przepisy dotychczasowe.  

2.   Postępowania w sprawach zatwierdzania przetwórców     

i wstępnie uznanych grup i organizacji producentów owoców i warzyw oraz 

zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw, działających jako prze-

twórcy, oraz w sprawach przeprowadzania kontroli dotyczących zasadności 

zatwierdzenia i wypłacania pomocy finansowej w zakresie organizacji rynku 

przetworów owocowych i warzywnych, wszczęte i niezakończone decyzją osta-

teczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się. 

 

Art. 5.   W 2008 r.: 

 1) wnioski o zatwierdzenie odbiorcy w rozumieniu art. 171d  

lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 

29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe za-

sady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 
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w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w ty-

tułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania 

odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. 

UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 1973/2004”, oraz pierwszego prze-

twórcy, w rozumieniu art. 171d lit. c tego rozporządzenia, 

składa się do dnia 1 kwietnia; 

2) do dnia 31 maja minister właściwy do spraw rolnictwa ogła-

sza, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw 

rolnictwa, listę podmiotów, o których mowa w pkt 1, za-

twierdzonych zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy wymienionej 

w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 

3) kopię umowy o przetwórstwo albo zobowiązanie do reali-

zacji dostawy, o których mowa w art. 7 ust. 3b ustawy wy-

mienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

wnioskodawca w rozumieniu art. 171d lit. a rozporządzenia 

nr 1973/2004, składa kierownikowi biura powiatowego 

Agencji do dnia 31 lipca. 

 

Art. 6.   W 2008 r. wniosek o przyznanie pomocy do rzepaku, o której 

mowa w art. 7a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniej-

szą ustawą, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez 

Agencję oraz dołącza do wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin ener-

getycznych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy. 

 

Art. 7.   Pomoc do plantacji trwałych, o której mowa w art. 29a ustawy 

wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przyznaje się 

również do plantacji upraw trwałych założonych przed dniem wejścia w życie 

ustawy, jednak nie wcześniej niż w dniu 1 września 2007 r. 
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Art. 8.   Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 16 ust. 3, art. 23, art. 25 ust. 6 oraz art. 45 ust. 3  ustawy wymienionej        

w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonaw-

czych wydanych na podstawie art. 16 ust. 3, art. 24c, art. 25 ust. 6 oraz art. 45 

ust. 3 i art. 45a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniej-

szą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia jej wejścia w życie. 

 

Art. 9.   Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o przepisach o płat-

nościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, należy przez to rozumieć 

przepisy o płatnościach. 

 

Art. 10.   Przepisy art. 25 ust. 4 i 5 ustawy wymienionej w art. 1 stosuje 

się od dnia 15 marca 2011 r. 

 

Art. 11.   Traci moc ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku 

przetworów owocowych i warzywnych (Dz. U. Nr 62, poz. 572 oraz 2005 r. 

Nr 10, poz. 64). 

 

Art. 12.   Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2008 r. 

 

 

 

 

_______________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r.  Nr 132, poz. 1110, 

Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz.1040, 
Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 35, 
poz. 217. 

 

 

 

19-02-aa 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Przedmiotowy projekt ustawy zmienia ustawę z dnia 26 stycznia 2007 r.            

o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217            

i Nr 99, poz. 666).  

Zmiany ww. ustawy, zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy 

o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz 

o zmianie innych ustaw, są związane:  

1) ze stosowaniem od dnia 1 stycznia 2008 r. znowelizowanych przepisów 

dotyczących płatności do upraw roślin energetycznych, zgodnie z rozpo-

rządzeniem Komisji (WE) nr 270/2007 z dnia 13 marca 2007 r. oraz 

rozporządzeniem Komisji (WE) nr 993/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. 

zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 paź-

dziernika 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozpo-

rządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia 

przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania 

odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 

z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.); 

2) z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2008 r. przepisów dotyczących 

nowych płatności, tj. płatności do owoców miękkich (truskawki, maliny) oraz 

płatności do pomidorów, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne 

zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki 

rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz 

zmieniające rozporządzenia: (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) 

nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, 

(WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) 

nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.) oraz 

wykonujących je rozporządzeń: rozporządzenia Komisji (WE) nr 1548/2007 

z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1973/2004, 
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i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1550/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 796/2004; 

3) z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2008 r. projektowanych przepisów 

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 

dotyczących zobligowania państwa członkowskiego do ustalenia dnia, 

w którym grunty, których dotyczy wniosek o przyznanie płatności, powinny 

być w posiadaniu rolnika (zmiana art. 143b tego rozporządzenia); 

4) z potrzebą wprowadzenia w przepisach o płatnościach zmian o charakterze 

systemowym, tj. wprowadzenia nowego mechanizmu pomocowego              

– pomocy krajowej do kosztów związanych z założeniem upraw plantacji 

trwałych na obszarach będących przedmiotem wniosku o przyznanie 

pomocy z tytułu upraw roślin energetycznych (rozporządzenie Rady (WE) 

nr 2012/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.); 

5) z koniecznością korekty obowiązujących przepisów, mając na uwadze 

wnioski wyciągnięte z dotychczasowej praktyki ich stosowania. 

W projekcie zaproponowano zmiany w związku z nowelizacją przepisów 

rozporządzenia Komisji nr 1973/2004. Rozporządzenie to zostało zmienione: 

1) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 270/2007 z dnia 13 marca 2007 r. zmie-

niającym rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe 

zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu 

do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego 

rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji 

surowców (Dz. Urz. UE L 75 z 15.3.2007, str. 8); 

2) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 993/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. 

zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szcze-

gółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 

w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa 

tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów odłogowanych do 

produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 222 z 28.8.2007, str. 10). 

W związku z wprowadzonymi zmianami w rozporządzeniu nr 1973/2004, 

w projekcie ustawy zaproponowano: 
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1) zmiany w stosunku do dotychczasowych zasad przyznawania płatności do 

upraw roślin energetycznych, polegające w szczególności na: 

a) zmianie podziału kompetencji między Agencją Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa oraz Agencją Rynku Rolnego w zakresie przyjmowania 

dokumentów od wnioskodawców i innych podmiotów (art. 1 pkt 9 

projektu), 

b) ustaleniu krajowego systemu kontroli wielkości zbiorów  roślin energe-

tycznych, dla których nie określono plonu reprezentatywnego, zarówno 

wykorzystywanych w gospodarstwie jak i dostarczanych pierwszej 

jednostce przetwórczej albo podmiotowi skupującemu (art. 1 pkt 11 

projektu); 

2) zmiany odesłań do przepisów rozporządzenia nr 1973/2004 (zmiana 

numeracji przepisów); 

3) zmiany przepisów karnych w związku z wejściem w życie nowych regulacji 

odnośnie wymagań podstawowych, pochodnych i podporządkowanych, 

zgodnie z art. 32 rozporządzenia nr 1973/2004 (art. 1 pkt 42-44 projektu). 

Ze względu na wprowadzenie nowych płatności bezpośrednich istnieje potrzeba 

zmiany tytułu ustawy zgodnie z przepisem art. 1 pkt 1 projektu.  

W projekcie ustawy zaproponowano, aby minister właściwy do spraw rynków 

rolnych oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego ogłaszali listę zatwierdzonych 

podmiotów skupujących oraz zatwierdzonych pierwszych jednostek 

przetwórczych, podając m.in. NIP, REGON oraz, w przypadku gdy podmiotem 

jest osoba fizyczna – PESEL (art. 1 pkt 13 projektu). Podawanie tych danych do 

wiadomości publicznej jest niezbędne dla rolnika, który musi posiadać 

informacje dotyczące podmiotu, z którym ma zawrzeć umowę kontraktacyjną na 

dostawę roślin energetycznych. W szczególności PESEL ułatwi rolnikom 

zweryfikowanie tożsamości podmiotu, który znajduje się na liście zatwier-

dzonych podmiotów. 

W związku z reformą wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, mającą na 

celu:  

1) zwiększenie konkurencyjności sektora, 
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2) ograniczenie wahań dochodów producentów wynikających z wystąpienia 

kryzysów na rynku,   

3) zwiększenia spożycia owoców i warzyw 

– od dnia 1 stycznia 2008 r. w Polsce zastosowanie będą miały przepisy 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. 

zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 

2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego 

w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia 

dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia: (EWG) nr 2019/93, (WE) 

nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) 

nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 

i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), 

umożliwiające udzielenie wsparcia ze środków wspólnotowych producentom 

sektora owoców i warzyw (art. 1 pkt 7 lit. d projektu). 

Wprowadzenie płatności do owoców miękkich przeznaczonych do przetwórstwa 

poprawi dochodowość gospodarstw rolnych zajmujących się tą dziedziną 

produkcji. 

Produkcją owoców miękkich do przetwórstwa w Polsce zajmują się głównie 

gospodarstwa niewielkie, rodzinne, położone w regionach, gdzie nie ma 

alternatywnych źródeł zarobkowania. W związku z tym produkcja malin 

i truskawek to główne źródło dochodów dla tych gospodarstw rolnych. Ponadto, 

w ostatnich latach, w krajach Unii Europejskiej notuje się zwiększony import 

owoców miękkich spoza Wspólnoty (Chiny, Maroko), co w powiązaniu 

z rosnącymi kosztami produkcji  znacząco wpływa na spadek cen tych pro-

duktów.   

Rolnikowi, któremu przysługiwać będzie pomoc, o której mowa w art. 110v ust. 

3 rozporządzenia nr 1782/2003, zwana „pomocą wspólnotową”, w maksymalnej 

wysokości 230 euro/ha, przyznawać się będzie ze środków budżetowych 

również pomoc krajową. Łączna kwota pomocy (wspólnotowej i krajowej) nie 

może przekroczyć 400 euro na hektar powierzchni objętej pomocą, zgodnie 

z art. 110v ust. 4 rozporządzenia nr 1782/2003. Przyznana pomoc zwiększy 
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możliwości inwestycyjne gospodarstw rolnych, przyspieszy proces ich 

modernizacji, dostosowania do zmieniających się potrzeb rynkowych oraz 

poprawi konkurencyjność na rynku zewnętrznym.  

Warunkiem uzyskania płatności do owoców miękkich będzie zawarcie umowy 

o przetwórstwo. Ponadto, jeżeli producenci owoców miękkich są członkami grup 

lub organizacji producentów, która działa jako zatwierdzony przetwórca owoców 

miękkich, wówczas umowę zastępuje się zobowiązaniem do dostawy. 

W projekcie ustawy proponuje się powierzyć Agencji Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa przyznawanie płatności do owoców miękkich polegające na 

„obsłudze” wniosków o przyznanie płatności, kontroli wnioskodawców oraz 

wypłacie tej płatności (art. 1 pkt 6 projektu). 

Ponadto, proponuje się, aby dyrektor oddziału regionalnego ARiMR, właściwy 

ze względu na siedzibę przetwórcy owoców miękkich lub skupującego owoce 

miękkie, wydawał decyzje w sprawach: 

1) zatwierdzania skupującego owoce miękkie oraz zatwierdzania przetwórcy 

owoców miękkich; 

2) cofnięcia zatwierdzenia skupującemu owoce miękkie oraz przetwórcy 

owoców miękkich (art. 1 pkt 6 projektu). 

Procedura zatwierdzania skupującego owoce miękkie oraz przetwórcy owoców 

miękkich będzie częścią schematu pomocowego dla producentów truskawek 

lub malin oraz będzie funkcjonować analogicznie do istniejącej procedury 

zatwierdzania podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej 

w schemacie pomocowym do upraw roślin energetycznych. 

W wyniku reformy rynku owoców i warzyw nastąpiła zmiana dotychczas 

funkcjonującego systemu wsparcia dla producentów pomidorów przezna-

czonych do przetwórstwa. Płatności zostały oddzielone od produkcji, tzn. ich 

otrzymywanie nie jest uzależnione od prowadzenia produkcji. Jest to 

kontynuacja reformy WPR z Luksemburga z 2003 r., gdzie wprowadzono 

zasadę oddzielenia płatności bezpośrednich od produkcji. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1182/2007 zmieniającym rozporządzenie 

nr 1782/2003, państwa członkowskie miały możliwość:  
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– włączenia dotychczasowej płatności do pomidorów (6,7 mln euro w Polsce) 

do ogólnej koperty krajowej JPO (ang. SAPS), co oznaczałoby, że płatności 

te byłyby wypłacane do całkowitej powierzchni objętej jednolitą płatnością 

obszarową; oznaczałoby to, że płatność JPO zwiększyłaby się zaledwie 

o ok. 0,50 euro/ha (czyli ok. 2 zł/ha), 

– stosowania w okresie przejściowym (do końca 2011 r.) częściowego (do 

50%) powiązania płatności z produkcją lub 

– całkowitego oddzielenia płatności do pomidorów od produkcji i przyznawania 

jej producentom, którzy w wybranym okresie historycznym dostarczali 

pomidory do przetworzenia. 

Zgodnie z ustaleniami podjętymi w ramach konsultacji z producentami 

pomidorów, w projekcie ustawy zaproponowano, aby wsparcie to było udzielane 

jako oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw, o której mowa w art. 143bb 

ust. 1 rozporządzenia nr 1782/2003, oraz aby płatność ta była całkowicie 

oddzielona od produkcji. Ponadto, po przedmiotowych uzgodnieniach 

zaproponowano, aby płatność do pomidorów przyznawana była do ilości 

pomidorów dostarczonych do przetwórstwa w roku gospodarczym 2006/2007. 

Podstawą przyznania tej płatności będzie masa netto pomidorów dopusz-

czonych do przetworzenia, określana na podstawie świadectwa dostawy 

owoców i warzyw do przetwórstwa, na rok gospodarczy 2006/2007, która 

znajduje się w posiadaniu Agencji (art. 1 pkt 22 projektu).  

Ustalenia okresu reprezentatywnego (rok gospodarczy 2006/2007) dokonano 

zgodnie z art. 143bb rozporządzenia nr 1782/2003 (załącznik VII pkt M 

podpunkt pierwszy). 

W związku z tym, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma 

doświadczenie w przyznawaniu pomocy plantatorom pomidorów, w przedmio-

towym projekcie proponuje się powierzyć tej Agencji przyznawanie tych 

płatności – zarówno „obsługę” wniosków o przyznanie płatności, kontrolę 

wnioskodawców jak i wypłatę płatności (art. 1 pkt 5 i 6 projektu). 

Ponadto, w projekcie ustawy zaproponowano zmianę przepisów w oparciu 

o projektowaną zmianę przepisów art. 143b rozporządzenia Rady nr 

1782/2003. Zmiany te będą obowiązywać od stycznia 2008 r., a zostały 
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uchwalone przez Radę Ministrów Rolnictwa UE w dniu 21 stycznia 2008 r. W 

związku z tym zachodzi konieczność uwzględnienia ich w obecnie 

projektowanej zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności 

cukrowej. W wykonaniu zmienionych przepisów rozporządzenia Rady nr 

1782/2003 w projekcie ustawy zaproponowano, aby jednolita płatność 

obszarowa przysługiwała tym rolnikom, którzy byli w posiadaniu gruntu rolnego 

wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego kwalifikującego się do objęcia 

płatnością na dzień 31 maja danego roku (jest to ostatni dzień dokonywania 

zmian we wniosku). Na tych samych zasadach przyznawane będą płatności 

uzupełniające, ponieważ przysługują one rolnikowi, który w danym roku spełnia 

warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej (art. 1 pkt 7 lit. a 

projektu).  

W związku ze zmianą przepisów rozporządzenia nr 1782/2003 w projekcie 

zaproponowano skreślenie art. 21 ustawy. Przepis ten regulował możliwość 

przejęcia płatności przez osobę, która po złożeniu wniosku przez przeka-

zującego przejęła posiadanie całego gospodarstwa rolnego. Według obecnie 

obowiązujących przepisów, płatności otrzyma osoba, która posiadała 

gospodarstwo na dzień 31 maja danego roku, nawet jeżeli po tym dniu nastąpi 

przeniesienie posiadania gospodarstwa. 

Powyższa propozycja pociąga za sobą ponadto konieczność dokonania zmian 

w przepisach regulujących przyznanie płatności spadkobiercy zmarłego rolnika 

(art. 1 pkt 19 projektu). Regulacja ta ma na celu określenie procedury przyzna-

nia płatności spadkobiercy, w zależności od rodzaju tych płatności. 

W celu uniknięcia przyznania płatności osobie nieuprawnionej, w projekcie, tak 

jak to było w dotychczasowym stanie prawnym, proponuje się, aby kierownik 

biura powiatowego ARiMR wydawał decyzję po złożeniu przez spadkobiercę 

prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.  

W związku ze zmianą przepisów art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 1782/2003, 

w projekcie ustawy zaproponowano uchylenie regulacji, zgodnie z którą 

zmniejszeń, o których mowa w art. 66 rozporządzenia nr 796/2004, nie stosuje 

się, jeżeli kwota zmniejszenia poszczególnych płatności obszarowych, płatności 

cukrowej albo płatności do pomidorów nie byłaby większa niż równowartość 
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kwoty 50 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie 

z art. 3  rozporządzenia nr 1913/2006. Naruszenie, pomimo którego nie zasto-

sowano zmniejszeń, byłoby przedmiotem kontroli w roku następującym po roku, 

w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności obszarowych, płatności 

cukrowej lub płatności do pomidorów (art. 1 pkt 34 projektu). 

Uwzględniając art. 73 ust. 8 rozporządzenia Rady nr 796/2003,  w projekcie 

ustawy zaproponowano, aby Prezes ARiMR odstępował od ustalania kwot 

nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności obszarowych, płatności 

cukrowej lub płatności do pomidorów w przypadku gdy kwota każdej z tych 

płatności nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 50 euro 

przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 3 rozpo-

rządzenia nr  1913/2006. Przepisy wspólnotowe zezwalają, aby nie 

odzyskiwanie dotyczyło również odsetek od tych kwot, jeżeli prawo krajowe na 

to zezwala. Poprzednio, kwota ta wynosiła 10 euro, a regulacja nie obejmowała 

nowych płatności, tj. płatności do pomidorów oraz do owoców miękkich.  

Polska przyjęła narodowe cele wskaźnikowe, które zakładają osiągnięcie 7,5% 

udziału energii wytwarzanej w źródłach odnawialnych do 2010 r. W polskich 

warunkach uprawy roślin na biomasę stanowią główny czynnik produkcji energii 

odnawialnej. Ponadto, uprawa roślin energetycznych przyczynia się do 

wykorzystania zasobów ludzkich na obszarach wiejskich oraz produkcji energii 

przyjaznej środowisku. Dlatego też, w projekcie ustawy proponuje się 

wprowadzić nowy mechanizm pomocowy na podstawie art. 90a rozporządzenia 

Rady nr 1782/2003, polegający na udzieleniu rolnikowi pomocy finansowej 

z budżetu krajowego na zakładanie upraw plantacji trwałych na cele ener-

getyczne (art. 1 pkt 26 projektu).  

Proponuje się, aby pomoc ta przysługiwała, jeżeli plantacja została założona nie 

wcześniej niż 1 września 2007 r. i obejmuje obszar co najmniej 1 ha. Pomoc ta 

będzie przyznawana do 50% zryczałtowanych kosztów związanych z zało-

żeniem plantacji. Łącznie w danym roku pomoc będzie przyznawana rolnikowi 

do powierzchni nie większej niż 100 ha. 

W projekcie proponuje się, aby minister właściwy do spraw rynków rolnych 

określał, w drodze rozporządzenia, rodzaje roślin objętych pomocą oraz 



 9

zryczałtowane koszty związane z założeniem danej plantacji w przeliczeniu na 

1 ha tej plantacji. Ponadto proponuje się, aby w rozporządzeniu tym minister 

mógł określić szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania 

pomocy. Wysokość pomocy do plantacji trwałych, określoną w procentach, 

przysługującą w danym roku, będzie określał  minister właściwy do spraw 

rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych. 

Proponuje się, aby sprawy związane z obsługą i wypłatą pomocy finansowej na 

zakładanie plantacji trwałych upraw na cele energetyczne prowadziła Agencja 

Rynku Rolnego. 

Wprowadzenie przepisów dotyczących przyznawania pomocy krajowej na 

założenie upraw trwałych na obszarach będących przedmiotem wniosku 

o przyznanie pomocy z tytułu upraw roślin energetycznych nada większe 

znaczenie trwałym uprawom roślin energetycznych oraz dostarczy bodźca, 

który spowoduje wzrost produkcji tych roślin. Wprowadzenie takiego systemu 

pomocowego umożliwia rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2006 z dnia 

19  grudnia  2006 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) 

nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia 

bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone 

systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 

nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE 

L 384 z 29.12.2006, str. 8).  

Mając na uwadze wnioski wyciągnięte z praktyki stosowania przepisów ustawy 

z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności 

cukrowej zaproponowano zmiany w celu doprecyzowania istniejących uregu-

lowań, których interpretacja budziła wątpliwości.  

W celu nadania większej rangi przepisom dotyczącym płatności uzupełniającej 

do uprawy chmielu, a także nadania im trwałego charakteru, proponuje się 

przenieść uregulowania zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością 

uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności  
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(Dz. U. Nr 46, poz. 309 i Nr 69, poz. 462), dotyczące płatności uzupełniającej 

do uprawy chmielu do projektowanej ustawy  (art. 1 pkt 7 lit. b projektu). Tak jak 

w 2007 r. część płatności do uprawy chmielu będzie przyznawana na podstawie 

danych historycznych rolnikom, którym przyznano tę płatność w 2006 r., 

a  pozostała część będzie przyznawana na podstawie wnioskowanej po-

wierzchni z danego roku. Rolnikom, którzy nie wnioskowali o przyznanie 

płatności uzupełniającej do uprawy chmielu w 2006 r., zostanie przyznana tylko 

ta część płatności, która nie jest powiązana z okresem historycznym.  

Uwzględniając dotychczasową praktykę w stosowaniu przepisów, w projekcie 

upoważniono Agencję Rynku Rolnego do określenia wzorów rejestrów na 

podstawie szczegółowych wymagań określanych przez ministra właściwego do 

spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia (art. 1 pkt 14 projektu). 

W projekcie zmodyfikowano na korzyść rolnika przepisy dotyczące 

przyznawania pomocy de minimis dla rolników uprawiających rzepak na cele 

energetyczne (art. 1 pkt 8 projektu). Zaproponowano, aby pomoc ta była 

przyznawana do powierzchni uprawy rzepaku objętej wnioskiem o przyznanie 

płatności do upraw roślin energetycznych i spełniającej warunki do przyznania 

tej płatności. Zatem powierzchnia ta nie podlegałaby redukcji w związku 

z przekroczeniem maksymalnej gwarantowanej powierzchni upraw roślin ener-

getycznych ustalonej we Wspólnocie na poziomie 2 mln ha, a która dotyczy 

powierzchni uprawy roślin energetycznych wspieranych ze środków wspól-

notowych. 

W związku z dotychczas zdobytymi doświadczeniami w zakresie wypłaty 

płatności w projekcie zaproponowano, aby należności ustalone w decyzji 

w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej oraz płatności 

do pomidorów nie mogły być przedmiotem umowy przeniesienia wierzytelności 

na osobę trzecią (przelewu), o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego 

(art. 1 pkt 38 projektu). 

Proponuje się, aby minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określał corocznie, 

w drodze rozporządzenia, również stawkę jednolitej płatności obszarowej. 

Potrzeba ta wynika z faktu, że do tej pory rolnicy nie znali wysokości stawki 
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jednolitej płatności obszarowej, gdyż nie była ona ogłaszana w żadnym polskim 

akcie prawnym, a jedynie w decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej 

krajowe uzupełniające płatności bezpośrednie (ang. CNDP). Do tej pory 

minister określał jedynie stawki płatności uzupełniających dla poszczególnych 

upraw (art. 1 pkt 16 projektu). 

Ponadto, w projekcie ustawy zaproponowano możliwość przyznania płatności 

cukrowej oraz płatności do pomidorów wnioskującemu o te płatności również do 

ilości posiadanej w okresie referencyjnym przez małżonka wnioskującego 

o płatność, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w tym czasie w związku 

małżeńskim. Taką samą zasadę przyjęto wobec spadkodawcy wnioskującego 

o te płatności. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania płatności 

obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz pomocy do 

rzepaku, w tym szczegółowe warunki i tryb przyznawania tych płatności i tej 

pomocy spadkobiercy lub małżonkowi rolnika lub przejmującemu gospodarstwo 

zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rolnictwa 

(art. 1 pkt 21 i 22  projektu). 

W przypadku przekroczenia wielkości środków finansowych (kopert krajowych), 

przewidzianych dla Rzeczypospolitej Polskiej dla poszczególnych rodzajów 

płatności, lub w wyniku przekroczenia przewidzianej dla Rzeczypospolitej 

Polskiej wielkości powierzchni gruntów, ilości roślin lub produktów rolnych, które 

mogą być objęte danym rodzajem płatności, należy zgodnie z przepisami Unii 

Europejskiej dotyczącymi płatności obszarowych, płatności cukrowej lub 

płatności do pomidorów dokonać zmniejszenia (redukcji) kwoty danego rodzaju 

płatności, jej stawki lub podstawy do jej ustalenia (art. 1 pkt 22 projektu).  

W związku ze zmianą przepisów rozporządzenia nr 1973/2004 proponuje się 

w art. 34 uchylić ust. 2 dotyczący upoważnienia ministra właściwego do spraw 

rynków rolnych do określenia zakresu i metod kontroli wykorzystania 

i przetwarzania roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie. 

W obecnie obowiązujących przepisach rozporządzenia nr 1973/2004 brak jest 

upoważnienia dla państwa członkowskiego do uregulowania przedmiotowego 

zagadnienia.  
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Aby umożliwić stosowanie zmniejszeń (redukcji), państwo członkowskie 

powinno określić zasady ich dokonywania. Na państwie członkowskim spo-

czywa więc obowiązek wskazania organu ustalającego wielkość zmniejszenia 

tych płatności oraz tryb dokonania zmniejszenia płatności przypadającej na 

każdego rolnika (projektowany art. 24b zmienianej ustawy).  

Mechanizm dokonywania takiego zmniejszenia (redukcji) powinien uwzględniać 

poszczególne etapy postępowania w sprawie przyznania płatności, które 

wszczyna się na podstawie wniosku o przyznanie płatności. Należy mieć na 

uwadze, że powyższe zmniejszenie może nastąpić przed lub po wydaniu 

decyzji w sprawie przyznania płatności oraz przed lub po jej wypłaceniu. 

Odzyskanie nadpłaconych płatności jest dokonywane w trybie przepisów art. 73 

rozporządzenia nr 796/2004. 

W projekcie ustawy zmodyfikowano regulacje dotyczące nakładania kar. 

Dodano przepisy o nakładaniu kar na zatwierdzonych przetwórców lub 

skupujących owoce miękkie, w związku z dodaniem regulacji o płatnościach do 

owoców miękkich. Ponadto, rozdzielono przepisy karne na „kary wspólnotowe” 

(art. 45 zmienianej ustawy) oraz kary nakładane w ramach przepisów krajowych 

(art. 45a zmienianej ustawy). „Kary wspólnotowe” zmodyfikowano w związku 

z wejściem w życie nowych regulacji odnośnie wymagań podstawowych, 

pochodnych i podporządkowanych, zgodnie z art. 32 rozporządzenia 

nr 1973/2004. Wysokość kary pieniężnej, w przypadku „kar wspólnotowych”, nie 

może przekroczyć równowartości zabezpieczenia (60 euro/ha), które 

podlegałoby przepadkowi zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1973/2004 

i rozporządzenia Komisji (EWG) nr  2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. 

ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabez-

pieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (Dz. Urz. Polskie wydanie 

specjalne, rozdział 3, tom 6, str. 186-192). W projekcie zaproponowano, aby 

wysokość kary pieniężnej, w przypadku „kar krajowych”, nie przekroczyła kwoty       

10 000 zł, co stanowi równowartość podwójnej maksymalnej wysokości 

grzywny, określonej w Kodeksie wykroczeń. Wysokość kary została ustalona na 

takim poziomie, aby zapewnić skuteczność przestrzegania przepisów ustawy 

przez podmioty skupujące oraz pierwszych przetwórców. 
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W art. 2 projektu zaproponowano możliwość proporcjonalnego zmniejszenia 

kwoty płatności cukrowej za rok 2006. 

Stosownie do brzmienia ust. 2, w załączniku nr VII lit. K do rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1782/2003, w przypadku gdy suma płatności cukrowych 

przypadających na każdego rolnika przekracza w państwie członkowskim pułap 

określony w tym rozporządzeniu, kwota przypadająca na każdego rolnika jest 

proporcjonalnie zmniejszana. 

Na podstawie projektowanych przepisów będzie możliwe odzyskanie  nadpła-

conych płatności cukrowych za 2006 r. W roku tym rolnikom w Rzeczypospolitej 

Polskiej została przyznana i wypłacona płatność cukrowa w kwocie przekra-

czającej pułap określony dla Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2006 w tabeli I 

w ust. 2 w załączniku nr VII lit. K do rozporządzenia nr 1782/2003. W związku 

z tym, rolnicy w Rzeczypospolitej Polskiej uzyskali wyższe jednostkowe stawki 

płatności, niż rolnicy w pozostałych państwach UE, co spowodowało zakłócenie 

warunków konkurencji na jednolitym rynku. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji 

Europejskiej odzyskanie nadpłaconych płatności cukrowych powinno odbyć się 

w trybie przepisów art. 73  rozporządzenia nr 796/2004. 

Proponuje się, aby kierownik biura powiatowego ARiMR ustalał kwotę 

zmniejszenia płatności cukrowej, za rok 2006 z tytułu proporcjonalnego 

zmniejszenia kwoty płatności cukrowej przyznanej za rok 2006 każdemu 

rolnikowi lub jego spadkobiercy, w decyzji o przyznaniu tej płatności za rok 

2007. Po dokonaniu takiego zmniejszenia kwota płatności cukrowej za 2007 r. 

zostanie pomniejszona o kwotę do zwrotu z tytułu opisanego zmniejszenia. 

Natomiast w przypadku gdy kwota płatności cukrowej przypadającej rolnikowi 

za rok 2006 nie została jeszcze przyznana, kierownik biura powiatowego 

ARiMR, na podstawie wielkości określonej przez ministra właściwego do spraw 

rolnictwa w drodze rozporządzenia, ustala kwotę zmniejszenia płatności 

cukrowej za rok 2006  z tytułu proporcjonalnego zmniejszenia kwoty płatności 

cukrowej w decyzji o przyznaniu tej płatności za rok 2006. Wówczas, kwotę 

płatności cukrowej za 2006 r. wypłaca się pomniejszoną o kwotę do zwrotu 

z tytułu powyższego zmniejszenia. 
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Jeżeli rolnikowi lub jego spadkobiercy nie przyznaje się płatności cukrowej za 

rok 2007, kwotę zmniejszenia płatności cukrowej z tytułu proporcjonalnego 

zmniejszenia kwoty płatności cukrowej, przyznanej za rok 2006 każdemu 

rolnikowi lub jego spadkobiercy, kierownik biura powiatowego ARiMR ustala 

z urzędu, w drodze odrębnej decyzji, i nakazuje zwrot kwoty przypadającej do 

zwrotu z tytułu tego zmniejszenia na rachunek bankowy ARiMR. 

W projekcie zaproponowano ponadto regulacje dotyczące: 

1) zachowania w mocy przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

wymienionych w projekcie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. 

o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, do dnia wejścia 

w życie nowych przepisów wykonawczych, jednak nie dłużej niż przez 2 lata 

(art. 3 ust. 2  projektu) od dnia wejścia w życie ustawy; 

2) stosowania przepisów dotychczasowych do postępowań w sprawach przy-

znania płatności lub płatności cukrowej, wszczętych i niezakończonych 

decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie ustawy (art. 3 ust. 1 projektu); 

3) sytuacji prawnej  producentów oraz przetwórców owoców i warzyw, jeżeli 

nie zakończono decyzją ostateczną postępowań w sprawach udzielenia im 

pomocy finansowej albo w sprawach zatwierdzania (art. 4 projektu); 

4) określenia terminu stosowania przepisów o wnioskach w sprawie przyznania 

płatności składanych w formie elektronicznej – od dnia 15 marca 2011 r. 

(art. 8 projektu); 

5) utraty mocy prawnej ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku 

przetworów owocowych i warzywnych (Dz. U. Nr 62, poz. 572 oraz z 2005 r. 

Nr 10, poz.64) (art. 10 projektu). 

 W art. 4 w ust. 2 projektu ustawy zaproponowano, aby zostały umorzone 

wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną postępowania w sprawach 

zatwierdzania przetwórców i wstępnie uznanych grup i organizacji produ-

centów owoców i warzyw oraz zrzeszeń organizacji producentów owoców 

i warzyw, działających jako przetwórcy oraz przeprowadzania kontroli 

dotyczących zasadności zatwierdzania i wypłacania pomocy finansowej 

w zakresie organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych. Postę-
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powania takie, w związku z utratą mocy przepisów o organizacji rynku 

przetworów owocowych i warzywnych, są bezprzedmiotowe. 

 Natomiast do postępowań wszczętych i niezakończonych w sprawach 

udzielania pomocy finansowej dla producentów oraz przetwórców owoców 

i warzyw proponuje się stosować przepisy dotychczasowe o organizacji ryn-

ku przetworów owocowych i warzywnych.  

 Rok 2008 będzie pierwszym rokiem, kiedy będzie wypłacana płatność do 

owoców miękkich, zatem na ten rok ustalono w art. 5 projektu ustawy 

przepisy przejściowe, określające terminy: 

1) na złożenie wniosków o zatwierdzenie  skupującego owoce miękkie lub 

przetwórcy owoców miękkich; 

2) ogłoszenia listy zatwierdzonych skupujących owoce miękkie i zatwier-

dzonych przetwórców owoców miękkich w dzienniku urzędowym ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych; 

3) złożenia kopii umowy o przetwórstwo albo zobowiązania do dostawy 

kierownikowi biura powiatowego Agencji. 

We wniosku o przyznanie płatności obszarowych na 2008 r. nie uwzględniono 

pomocy do rzepaku, o której mowa w art. 7a zmienianej ustawy, ponieważ 

kiedy odbywał się przetarg na druk wniosku nie obowiązywały jeszcze przepisy, 

zgodnie z którymi o pomoc tę wnioskuje się we wniosku o przyznanie płatności 

obszarowych. Zatem w art. 6 projektu ustawy zaproponowano, aby w 2008 r. 

wniosek ten był składany na formularzu opracowanym i udostępnionym przez 

Agencję oraz dołączany do wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin 

energetycznych. 

W art. 7 projektu zaproponowano, aby pomoc do plantacji trwałych przyzna-

wana była do plantacji założonych przed dniem wejścia w życie ustawy, jednak 

nie wcześniej niż dnia 1 września 2007 r. 

W projekcie ustawy przewidziano także zmianę pojęcia „płatności” na „płatności 

obszarowe” w celu dostosowania terminologii do pojęć, które zastosowano 

w projekcie zmiany ustawy (art. 1 pkt 45 projektu). 
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Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 15 marca 2008 r., ponieważ 

od tego dnia rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności (art. 11 pro-

jektu).  

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy ma na celu wykonanie przepisów Unii Europejskiej, w związku 

z tym nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 

oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt ustawy wraz z dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem został 

zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). Od dnia 

udostępnienia projektu ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej żaden podmiot 

wykonujący zawodową działalność lobbingową nie zgłosił zainteresowania 

pracami nad projektem ustawy (zgłoszenie w rozumieniu art. 7 wymienionej 

ustawy).  

Projekt znajdował się w programie prac legislacyjnych Rady Ministrów.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

Projekt ustawy ma charakter kompetencyjny i w związku z tym nie wpływa na 

sytuację rolników ubiegających się o płatności obszarowe, płatność cukrową                    

i płatność do pomidorów. Materialnoprawne przepisy dotyczące płatności są 

uregulowane głównie w przepisach Unii Europejskiej (rozporządzeniach), 

których przepisy stosuje się bezpośrednio w Rzeczpospolitej Polskiej do bene-

ficjentów płatności obszarowych, płatności cukrowej i płatności do pomidorów.  

Zamieszczone w projekcie ustawy propozycje przepisów regulują w głównej 

mierze kompetencje organów ARiMR oraz ARR. 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

 Projekt ustawy dotyczy rolników utrzymujących w dobrej kulturze rolnej, przy 

zachowaniu wymogów ochrony środowiska (zgodnie z normami), grunty 

rolne o łącznej powierzchni działek rolnych nie mniejszej niż 1 ha. 

2. Konsultacje społeczne 

 Projekt został przesłany do konsultacji z następującymi organizacjami 

społecznymi: 

1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; 

2) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; 

3) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych 

„Solidarność”; 

4) Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”; 

5) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; 

6) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego; 

7) Krajowy Związek Plantatorów Chmielu; 

8) Wielkopolskie Zrzeszenie Plantatorów Chmielu; 

9) Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych; 
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10) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników; 

11) Federacja Związków Producentów Rolnych; 

12) Krajowa Rada Izb Rolniczych; 

13) Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego; 

14) Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku; 

15) Polska Izba Lnu i Konopi; 

16) Związek Sadowników RP; 

17) Związek Sadowników Polskich; 

18) Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych; 

19) Polski Związek Ogrodniczy; 

20) Polska Izba Ogrodnicza; 

21) Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego; 

22) Krajowa Rada Przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw; 

23) Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków. 

W ramach konsultacji z organizacjami społecznymi zostały wniesione uwagi 

przez Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego. Uwaga dotycząca 

zmiany wyrazów „buraki kwotowe” na wyrazy „buraki cukrowe” (zgodnie 

z obecnie obowiązującą terminologią ustawową) została uwzględniona. Uwaga 

dotycząca możliwości przyznawania rolnikom płatności cukrowej w przypadku 

przekazania gospodarstwa nie została uwzględniona. Zgodnie z art. 143 ba 

ust. 6 rozporządzenia Rady nr 1782/2003 płatność cukrowa nie podlega 

żadnym innym formom przekazywania, jedynie dziedziczeniu. W związku 

z powyższym uwaga jest sprzeczna z przedmiotowym rozporządzeniem i nie 

może zostać uwzględniona w projekcie ustawy.  

Ponadto, do projektu ustawy uwagę zgłosiła Krajowa Unia Producentów Soków. 

Uwaga dotyczyła wyłączenia z mechanizmu płatności do owoców miękkich 

skupujących, którzy nie występują w imieniu przetwórcy. Uwaga nie została 

uwzględniona, ponieważ  przepisy rozdziału  17D rozporządzenia nr 1973/2004, 

http://www.kups.org.pl/
mailto:unichlod@unichlod.pl
mailto:Stowarzyszenie%20Krajowa%20Unia%20Producent%C3%B3w%20Sok%C3%B3w%20%0Bul.%20Rakowiecka%2036%20lok%20339%20i%C2%A0340%20%0B02-532%20Warszawa%20%0Btel./fax:%2022%20646%2044%2072%20%0Btel.:%2022%20606%2038%2063%20%0Bbiuro@kups.org.pl
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regulujące płatności do owoców miękkich, nie upoważniają państwa człon-

kowskiego do wyłączenia tych podmiotów z systemu. 

3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych 

 Wypłaty jednolitej płatności obszarowej, płatności cukrowej, płatności                

do upraw roślin energetycznych, płatności do pomidorów oraz płatności do 

owoców miękkich (truskawki, maliny) są ponoszone ze środków 

wspólnotowych, tj. są refundowane budżetowi Rzeczypospolitej Polskiej 

z budżetu Unii Europejskiej. 

 Płatności z tytułu owoców miękkich (truskawki, maliny) składają się z dwóch 

części: wspólnotowej w wysokości 230 euro/ha oraz krajowej w wysokości 

do 170 euro/ha. Przy założeniu, że producenci złożą wnioski o płatności do 

maksymalnej, gwarantowanej powierzchni (48 tys. ha), kwota płatności 

z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 11,04 mln euro, natomiast z budżetu 

krajowego 8,16 mln euro (ok. 30 mln zł). Łącznie całkowita kwota płatności 

do owoców miękkich wyniesie maksymalnie 19,2 mln euro. Przewiduje się 

niepełne wykorzystanie tej kwoty. 

 W przypadku kosztów administracyjnych, związanych z obsługą nowych 

płatności do owoców miękkich przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, przewiduje się, że łączne koszty administracyjne wyniosą 

ok. 2,91 mln zł, w tym: 

1) koszt zatwierdzenia przetwórców i skupujących owoce miękkie (maksy-

malnie 200 kontroli) – ok. 109,8 tys. zł (koszty: szkolenia pracowników, 

wynagrodzenia oraz koszty dojazdu); 

2) koszt budowy systemu informatycznego w zakresie obsługi wniosków                      

o przyznanie płatności z tytułu owoców miękkich i płatności do 

pomidorów – ok. 2,8 mln zł. 

Jeżeli chodzi o pomoc finansową związaną z założeniem plantacji upraw 

trwałych (art.1 pkt 25 projektu) do wysokości 50% zryczałtowanych kosztów dla 

oszacowania skutków budżetowych przyjęto, że powierzchnia zakładanych 

plantacji roślin energetycznych w 2008 r. wynosić będzie ok. 2000 hektarów. 

Przyjmując koszt założenia 1 hektara plantacji na poziomie 7-8 tys. zł, 
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w budżecie krajowym w 2008 r. przewidziano na ten cel środki na poziomie 

8 mln zł. Natomiast w latach następnych przewiduje się, że powierzchnia 

nowych nasadzeń upraw trwałych będzie rosła ok. 10% rocznie, w związku 

z tym w latach 2009 i 2010 koszty budżetowe wyniosą ok. 9-10 mln zł.  

Środki finansowe na pomoc z tytułu zakładania plantacji trwałych zostały 

uwzględnione w planie finansowym Agencji Rynku Rolnego na 2008 r. 

stanowiącym załącznik nr 13 do projektu ustawy budżetowej na rok 2008.  ARR 

nie przewiduje zwiększenia swoich kosztów administracyjnych w związku 

z obsługą wniosków i przyznaniem pomocy do plantacji trwałych. 

4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

 Płatności do owoców miękkich spowodują wzrost przychodów producentów 

truskawek i malin średnio o 15-20%. Produkcja owoców miękkich w Polsce 

charakteryzuje się wysoką koncentracją regionalną. Produkcja malin 

zlokalizowana jest głównie w województwie lubelskim (70%), natomiast 

produkcja truskawek jest skupiona w województwach lubelskim, łódzkim 

i mazowieckim, gdzie produkuje się ok. 50% całkowitej produkcji truskawek. 

Dlatego też wzrost przychodów producentów owoców miękkich, spowo-

dowany przyznaniem płatności bezpośrednich, będzie miał wpływ na rynek 

pracy w tych regionach.  

5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsię-

biorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 Projektowana ustawa przyczyni się do zwiększenia dochodów rolników              

w Rzeczypospolitej Polskiej.  

6. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny 

 Wejście w życie projektowanej ustawy korzystnie wpłynie na rozwój 

regionalny, ponieważ będzie przeciwdziałać spadkowi dochodów polskich 

rolników. 

 

 

 

20-02-aa 





Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia                                          

 
w sprawie metod i sposobu ustalania ilości zebranych roślin energetycznych 

 
 

Na podstawie art. 10 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o 

płatnościach (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr….., poz. …..) 

zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. Ilość zebranych roślin energetycznych ustala się ważąc albo mierząc 

rośliny energetyczne. 

 

§ 2. Ważenie roślin energetycznych przeprowadza się na legalizowanej 

wadze. 

 

§ 3.  Wagę zebranych roślin energetycznych wyraża się w decytonach (dt) z 

dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

 

§   4.  1. Ważenie roślin energetycznych, o którym mowa w § 1 przeprowadza 

się w następujący sposób : 

1) wybiera się w sposób losowy 2-4 bele, wiązki i wylicza się z otrzymanych 

wyników średnią masę jednej beli, wiązki; 

2) po ustaleniu średniej masy jednej beli, wiązki mnoży się uzyskaną wartość 

przez całkowitą liczbę bel, wiązek. 

2. Jeżeli surowce energetyczne znajdują się na środku transportu, masę zebranej 

rośliny energetycznej oblicza się poprzez odjęcie masy pojazdu ze znajdującą się na 

nim rośliną energetyczną od masy pojazdu przed załadunkiem. 

                                                 
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo na podstawie § 
1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 
 



§ 5. 1. Pomiar surowców energetycznych, o którym mowa w § 1, 

przeprowadza  się  w przypadku braku możliwości zważenia tych surowców. 

2. Warunkiem wolumetrycznego pomiaru ilości surowców jest umieszczenie roślin 

energetycznych w silosach, magazynach płaskich, zasiekach lub na środkach 

transportu. 

3. Pomiar objętości roślin energetycznych przechowywanych pomieszczeniach, 

o których mowa w ust. 1, przeprowadza się przez obliczenie objętości bryły 

zgromadzonego materiału, a następnie przez pomnożenie objętości wyrażonej w m3 

przez masę 1 m3 poszczególnych gatunków roślin. 

4.  Pomiar masy roślin energetycznych dokonuje się przez wyliczenie objętości bryły, 

w którym znajduje się surowiec energetyczny, przy użyciu wzorów matematycznych. 

Objętość wyrażoną w m3 przelicza się na masę wyrażoną w tonach według wzoru: 

 

masa  netto                      objętość bryły      

rośliny energetycznej =  w (m3) z dokładnością           x          średni przelicznik 

w (t)       do drugiego miejsca po        objętości 1m3 na masę 

        przecinku  

       

5. W celu wyliczenia masy netto rośliny energetycznej w tonach według wzoru, o 

którym mowa w ust. 3, stosuje się przeliczniki dla następujących gatunków roślin: 

1)  wierzba: 

a) zrębki (pędy sezonowe – jednoroczne) – 0,14 t/m3, 

b) zrębki (pocięte pędy jednoroczne) – 0,20 t/m3, 

c) zrębki (pędy sezonowe czteroletnie) – 0,20 t/m3; 

2) róża wielokwiatowa (zrębki) – 0,16 t/m3; 

3) ślazowiec pensylwański zrębki (pędy niesezonowe) – 0,10 t/m3; 

4) miskant olbrzymi: 

a) bele z pras rolujących – 0,13 - 0,14 t/m3, 

b) bele z pras wielkoobjętościowych – 0,15 - 0,20 t/m3, 

c) sieczka – 0,07 - 0,09 t/m3;  

5) topinambur: 

a) bulwy – 0,55 - 0,65 t/m3, 

b) sieczka (część nadziemna) – 0,07 - 0,09 t/m3; 

6) spartina preriowa: 
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a) sprasowana świeża – 0,13 - 0,14 t/m3, 

b) luźna świeża – 0,07 - 0,10 t/m3; 

7) trawy – siano łąkowe: 

a) luzem – 0,07 t/m3, 

b) bele cylindryczne – 0,13 t/m3. 

6. Przeliczniki dla roślin energetycznych, o których mowa w pkt 5, podane w 

przedziale (od ….. do…..) należy stosować po przeprowadzeniu oceny 

organoleptycznej, czyli po określeniu wilgotności, upakowania rośliny 

energetycznej. 

7. Wyliczoną według wzoru, o którym mowa w ust. 4 masę netto rośliny 

energetycznej wyrażoną w tonach, należy przeliczyć na decytony (dt). 

 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 
 
 
 

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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Uzasadnienie 
 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia z art. 10 ust. 6 pkt 1  

ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o  płatnościach  (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, 

poz. 666 oraz z 2008 r. Nr….., poz. …..), zgodnie z którym minister właściwy do 

spraw rolnictwa został upoważniony do określenia metod i sposobu ustalania ilości 

zebranych roślin energetycznych, mając na względzie zapewnienie wiarygodności 

dokonanych ustaleń oraz możliwość ustalenia tej ilości na podstawie pobranych prób.       

Dotychczas przedmiot rozporządzenia nie był regulowany w przepisach 

krajowych. 

W projekcie rozporządzenia do określenia metod ustalania ilości zebranych 

roślin energetycznych wykorzystano metody ważenia i pomiaru surowców 

energetycznych opracowane przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych.  

Metody i sposoby ustalenia ilości zebranych roślin zaproponowane w projekcie 

rozporządzenia dotyczą roślin wieloletnich uprawianych na cele energetyczne. 

Proponuje się, aby ilość zebranych roślin energetycznych ustalano ważąc lub 

mierząc rośliny energetyczne. 

W dotychczas obowiązującej ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach 

do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 69, poz. 666), 

zgodnie z art. 10, zważenia lub pomiaru surowców energetycznych dokonywał,                 

na pisemny wniosek wnioskodawcy, Wojewódzki inspektor jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych. 

Natomiast zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o 

płatnościach (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr….., poz. …..) 

to wnioskodawca, po dokonaniu zbioru roślin energetycznych, dokonuje ustalenia 

ilości zebranych roślin energetycznych. 

 

 

Zgodnie z § 6 proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 

ogłoszenia, ponieważ od dnia 15 marca 2008 r. rozpoczyna się termin składania 

przez rolników wniosków o przyznanie płatności do gruntów rolnych, płatności 

cukrowej i płatności do pomidorów, zatem do tego czasu regulacje związane z 

przyznawaniem płatności powinny być już obowiązujące.  
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Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej               

do prawa krajowego. W związku z powyższym projekt rozporządzenia nie podlega 

procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm                  

i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 

169, poz. 1414).  

 Projekt rozporządzenia  znajduje się w programie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

Rozporządzenie dotyczy rolników uprawiających rośliny na cele energetyczne. 

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z następującymi organizacjami 

społecznymi: 

1) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność’, 

2) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 

Rolniczych, 

3) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych   

,,Solidarność’’,        

4) Związek Zawodowy Rolników ,,Ojczyzna’’, 

5) Związek Zawodowy Rolnictwa ,,Samoobrona’’, 

6) Związek Zawodowy Rolników Rzeczypospolitej „SOLIDARNI”, 

7) Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, 

8) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

9) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, 

10) Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 
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11) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

12) Federacja Związków Producentów Rolnych, 

13) Krajowa Rada Izb Rolniczych, 

14) Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego, 

15) Krajowa Izba Biopaliw, 

16) Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, 

17) Instytut Ochrony Roślin, 

18) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  

      Państwowy Instytut Badawczy, 

19) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 

 
 

3.  Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym                      

na funkcjonowanie przedsiębiorstw  

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na zmniejszenie konkurencyjności 

polskiej gospodarki i nie wpłynie na przedsiębiorczość.  

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie rozporządzenia nie wypłynie na rozwój regionalny. 
 

 

 

 

 

 

 

02/14si 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia                                         

 
w sprawie informacji, które powinny być zawarte w powiadomieniu  o terminie 

planowanego zbioru rośliny energetycznej, powiadomieniu o zmianie tego 
terminu oraz w oświadczeniu o ilości zebranych roślin energetycznych 

 
 

Na podstawie art. 10 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. 

o  płatnościach (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr ..., poz. ...) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Powiadomienie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

2007 r. o płatnościach , zwanej dalej „ustawą”, zawiera : 

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę 

wnioskodawcy; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy lub numer 

identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej 

również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu 

ewidencji ludności (PESEL), a jeżeli osoba fizyczna nie posiada 

obywatelstwa polskiego kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu 

tożsamości; 

3) numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli posiada; 

4) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności; 

5) gatunek rośliny energetycznej, która będzie zbierana; 

6) datę planowanego zbioru oraz  przybliżoną godzinę rozpoczęcia zbioru; 

                                                 
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie            
§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 
 



7) powierzchnię uprawy rośliny energetycznej, z której planowany jest zbiór (w 

hektarach); 

8) informację o numerze działki rolnej lub działek rolnych, na których 

prowadzona jest uprawa rośliny energetycznej zgodnie z informacją podaną 

we wniosku o przyznanie płatności na dany rok. 

 

§ 2.  W powiadomieniu, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, podaje się: 

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę 

wnioskodawcy; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy lub numer identyfikacyjny 

w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), 

jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer 

ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności 

(PESEL), a jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego kod 

kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości; 

3) numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli posiada; 

4) nową datę planowanego zbioru rośliny energetycznej; 

5) przyczynę, ze względu na którą zbiór nie może być zrealizowany w 

planowanym terminie, o którym mowa w § 1 pkt 6. 

 

§ 3. Oświadczenie o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, zawiera: 

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę 

wnioskodawcy; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy lub numer identyfikacyjny 

w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), 

jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer 

ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności 

(PESEL), a jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego kod 

kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości; 

3) numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli posiada; 

4) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności; 

5) datę zbioru roślin energetycznych; 
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6)  gatunek zebranej rośliny energetycznej; 

7) masę zebranej rośliny energetycznej (dt); 

8) metodę ustalenia ilości zebranych roślin energetycznych;  

9) powierzchnię uprawy rośliny energetycznej, z której dokonano  zbioru (w 

hektarach); 

10)  informację o numerze działki rolnej lub działek rolnych, na których 

prowadzona była uprawa rośliny energetycznej zgodnie z informacją podaną 

we wniosku o przyznanie płatności na dany rok; 

11) podpis pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli był 

on obecny przy zbiorze rośliny energetycznej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 

ustawy. 

 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 
 
 

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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Uzasadnienie 
 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia z art. 10 ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 

oraz z 2008 r. Nr….., poz. …..), zgodnie z którym minister właściwy do spraw 

rolnictwa został upoważniony do określenia informacji, które powinny być zawarte w 

powiadomieniu o terminie planowanego zbioru rośliny energetycznej, powiadomieniu 

o zmianie tego terminu oraz w oświadczeniu o ilości zebranych roślin 

energetycznych, mając na względzie uzyskiwanie informacji niezbędnych do kontroli 

zbioru roślin energetycznych oraz kontroli wykorzystania lub przetworzenia 

zebranych roślin energetycznych na cele energetyczne.  

Dotychczas przedmiot rozporządzenia nie był regulowany w przepisach 

krajowych. 

Ww. projekt rozporządzenia dotyczy roślin energetycznych, dla których nie 

został określony plon reprezentatywny.  

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach 

„w przypadku rośliny energetycznej, dla której nie określono plonu 

reprezentatywnego, wnioskodawca powiadamia dyrektora oddziału regionalnego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego według miejsca 

położenia działki rolnej, z której zbierana jest roślina energetyczna, o terminie 

planowanego zbioru. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ust. 4 ww. ustawy, „w terminie 7 dni od 

dokonania zbioru roślin energetycznych wnioskodawca przekazuje właściwemu 

miejscowo kierownikowi biura powiatowego Agencji oświadczenie o ilości zebranych 

roślin energetycznych. 

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby powiadomienie o terminie 

planowanego zbioru lub o zmianie tego terminu oraz oświadczenie o ilości zebranych 

roślin energetycznych, zawierało przede wszystkim numer identyfikacji podatkowej 

(NIP) lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej 

również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji 

ludności (PESEL). W przypadku osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa 

polskiego należy podać kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu 

tożsamości.  
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Proponuje się, aby w ww. powiadomieniach oraz oświadczeniu zawarto 

informacje dotyczące gatunku rośliny energetycznej oraz powierzchni uprawy, z 

której planuje się lub dokonano zbioru (w hektarach) oraz oznaczenie działki lub 

działek rolnych, na których prowadzona jest uprawa roślin energetycznych, zgodnie z 

informacją podaną we wniosku o przyznanie płatności na dany rok. Wymagania te 

mają na celu weryfikację zgodności oświadczenia o ilości zebranych roślin 

energetycznych z deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na dany rok (m.in. 

powierzchni uprawy rośliny energetycznej i powierzchni uprawy rośliny 

energetycznej, z której dokonano zbioru).  

Ponadto w projekcie rozporządzenia proponuje się, aby w powiadomieniu o 

planowanym terminie zbioru, zawarte zostały, oprócz danych identyfikacyjnych 

rolnika, informacje o dacie planowanego zbioru oraz przybliżona godzina zbioru. W 

przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy zbiór roślin 

energetycznych nie jest możliwy, składa się powiadomienie, w którym podaje się 

nowy termin zbioru. 

W projekcie rozporządzenia proponuje się, aby w oświadczeniu o ilości 

zebranych roślin energetycznych, oprócz danych identyfikacyjnych rolnika, zawarto 

informacje dotyczące daty zbioru, masy zebranej rośliny energetycznej oraz 

wskazano metodę ustalenia ilości zebranych roślin energetycznych.  

Zgodnie z § 4 proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 

ogłoszenia, ponieważ od 15 marca 2008 r. rozpoczyna się termin składania przez 

rolników wniosków o przyznanie płatności do gruntów rolnych, płatności cukrowej  i 

płatności do pomidorów, zatem do tego czasu regulacje związane z przyznawaniem 

płatności powinny być już obowiązujące.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej               

do prawa krajowego. W związku z powyższym projekt rozporządzenia nie podlega 

procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm                  

i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
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7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 

169, poz. 1414).  

 Projekt rozporządzenia znajduje się w programie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Rozporządzenie będzie oddziaływało na rolników uprawiających rośliny na cele 

energetyczne. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z następującymi organizacjami 

społecznymi: 

1) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność’, 

2) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 

Rolniczych, 

3) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych   

,,Solidarność’’,        

4) Związek Zawodowy Rolników ,,Ojczyzna’’, 

5) Związek Zawodowy Rolnictwa ,,Samoobrona’’, 

6) Związek Zawodowy Rolników Rzeczypospolitej „SOLIDARNI”, 

7) Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, 

8) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

9) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, 

10) Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

11) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

12) Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

13) Krajowa Rada Izb Rolniczych, 

14) Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego, 

15) Krajowa Izba Biopaliw, 

16) Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku. 
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3.  Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym                      

na funkcjonowanie przedsiębiorstw  

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na zmniejszenie konkurencyjności 

polskiej gospodarki i nie wpłynie na przedsiębiorczość.  

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie rozporządzenia nie wypłynie na rozwój regionalny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/12si 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia                                           

 

w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzenia skupujących owoce miękkie i 

przetwórców owoców miękkich oraz warunków, jakie powinny spełniać te podmioty po 

uzyskaniu zatwierdzenia 

 
 

Na podstawie art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach (Dz. U. Nr 35, 

poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr….., poz. …..) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Skupujący owoce miękkie, ubiegający się o uzyskanie zatwierdzenia w zakresie, o 

którym mowa w art. 171db ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 

października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa 

tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. 

Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 

1973/2004”, powinien zapewnić: 

1) prowadzenie ewidencji umów, o których mowa w art. 171da rozporządzenia nr 

1973/2004; 

2) powierzchnię magazynową do skupu owoców miękkich lub środki transportu służące do 

skupu i przewozu owoców miękkich; 

3) powierzchnię do prowadzenia ewidencji i przechowywania umów, o których mowa w 

art. 171da rozporządzenia nr 1973/2004. 

2. Zatwierdzony skupujący owoce miękkie powinien: 

1) posiadać zawartą w formie pisemnej co najmniej jedną umowę z wnioskującym o płatność 

do owoców miękkich, z której wynika zobowiązanie do dostawy owoców miękkich; 

2) przekazywać kopię umów, o których mowa w art. 171da rozporządzenia nr 1973/2004, 

wnioskującym o płatność do owoców miękkich, o których mowa w pkt 1; 

3) nabywać na własny rachunek produkty, o których mowa w art. 110v ust. 1 rozporządzenia nr 

1782/2003; 

                                                 
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo i rynki rolne, na podstawie 
§ 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 
 



4) prowadzić ewidencję umów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 1; 

5) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 2.  

§ 2.1. Przetwórca owoców miękkich, ubiegający się o dokonanie zatwierdzenia, powinien 

spełniać następujące warunki: 

1) w zakresie, o którym mowa w art. 171db ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1973/2004: 

a) zapewnić: 

− prowadzenie ewidencji umów, o których mowa w art. 171da rozporządzenia nr 

1973/2004, 

− powierzchnię magazynową do przyjęcia owoców miękkich, 

b) posiadać pomieszczenie do prowadzenia ewidencji i przechowywania umów, o których 

mowa w art. 171da rozporządzenia nr 1973/2004; 

2) w zakresie, o którym mowa w art. 171db ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1973/2004 powinien 

posiadać: 

a) obiekty budowlane, nieruchomości, w których będą przetwarzane owoce miękkie, 

b) urządzenia do przetwarzania, umożliwiające prowadzenie pierwszego procesu 

przetwórstwa owoców miękkich, z zamiarem pozyskania jednego lub większej liczby 

produktów, określonych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/1996 z dnia 

28 października 1996 w sprawie wspólnej organizacji rynku przetworów owocowych i 

warzywnych (Dz.Urz.WE L 297 z 21.11.1996, str. 29, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 2201/96”, lub umożliwiające bezpośrednie pozyskanie jednego lub 

większej liczby produktów, określonych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 2201/96. 

2. Zatwierdzony przetwórca owoców miękkich powinien: 

1) prowadzić: 

a) pierwszy proces przetwarzania owoców miękkich, z zamiarem pozyskania jednego lub 

większej liczby produktów, określonych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 2201/96, lub 

przetwarzanie umożliwiające bezpośrednie pozyskanie jednego lub większej liczby 

produktów, określonych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 2201/96, 

b) ewidencję umów sprzedaży półproduktów pozyskanych w wyniku pierwszego procesu 

przetwarzania owoców miękkich, zawierających informacje o produkcie lub produktach, 

określonych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 2201/96, które zostaną pozyskane ze 

sprzedanych przez przetwórcę półproduktów, w przypadku gdy przetwórca dokonuje 

sprzedaży półproduktów uzyskanych w wyniku pierwszego procesu przetwarzania 

owoców miękkich,  
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c) ewidencję umów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze; 

2) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie i  lit. b oraz pkt 2. 

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2008 r.  

 

 
 
 

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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Uzasadnienie 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 16a ust. 2 

ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz 

z 2008 r. Nr….., poz. …..), zgodnie z którym minister właściwy do spraw rynków rolnych 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakie powinni spełniać zatwierdzeni 

skupujący owoce miękkie i zatwierdzeni przetwórcy owoców miękkich, w tym warunki 

niezbędne do dokonania zatwierdzenia, mając na względzie specyfikę prowadzonej przez te 

podmioty działalności oraz zapewnienie prawidłowego przyznawania płatności do owoców 

miękkich. 

Projektowane rozporządzenie ma stanowić wypełnienie obowiązków nałożonych na 

Państwa Członkowskie na mocy art.171db ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z 

dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i 

IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców 

(Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.) – w związku z art. 110v ust. 1-4 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne 

zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i 

ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenie 

(EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 

1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i 

(WE) nr 2529/2001 (Dz.Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.). 

Dotychczas przedmiot rozporządzenia nie był regulowany w przepisach krajowych. 

Projekt rozporządzenia w § 1 określa jakie warunki powinien spełniać w celu zatwierdzenia oraz 

zatwierdzony skupujący owoce miękkie w zakresie niezbędnej infrastruktury i możliwości 

administracyjno-organizacyjnych. Określa on m.in. wymagania w zakresie prowadzenia skupu 

owoców miękkich, prowadzenia dokumentacji, posiadania powierzchni magazynowej, 

nieruchomości służących do skupu owoców miękkich, środków transportu oraz urządzeń do 

określenia masy przyjmowanych i wydawanych owoców miękkich. W § 2 zostały określone 

analogiczne warunki, jakie powinien spełniać przetwórca owoców miękkich w celu 

zatwierdzenia oraz zatwierdzony. 

Projekt rozporządzenia wdraża przepisy Unii Europejskiej i w związku z tym nie 

podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
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Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).  

 Projekt rozporządzenia znajduje się w programie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

 Rozporządzenie określa warunki jakie powinien spełniać w celu zatwierdzenia i 

zatwierdzony podmiot skupujący owoce miękkie oraz przetwórca owoców miękkich. 

Zatwierdzenia niezbędne są do zapewnienia prawidłowego przyznawania płatności do owoców 

miękkich.  

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

 Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z następującymi organizacjami: 

1) Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”                       

2) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 

Rolniczych 

3) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 

4) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych 

„Solidarność” 

5) Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej  „Solidarni” 

6) Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna” 

7) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych   

8) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego                       

9) Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli                      

 Rolnych  

10) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników   

11) Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej 

12) Federacja Związków Producentów Rolnych  

13) Krajowa Rada Izb Rolniczych  

14) Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego  

15) Krajowa Izba Biopaliw  
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         16)       Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 

 
 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

 Rozporządzenie nie zwiększy wydatków budżetu państwa.  

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

 Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie bezpośrednio na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 Na skutek stosowania płatności do owoców miękkich rozporządzenie powinno wpłynąć na 

wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją owoców 

miękkich na rynku Unii Europejskiej. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

 Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na rozwój regionalny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02/04si 
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PROJEKT 
ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

 
z dnia                                         

 
w sprawie rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, podmioty 

skupujące i jednostki przetwórcze  
 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach 

(Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr…., poz. ……) zarządza 

się, co następuje: 

 
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakim powinny 

odpowiadać rejestry prowadzone przez wnioskodawców, podmioty skupujące              

i jednostki przetwórcze oraz szczegółowe wymagania prowadzenia tych rejestrów,    

w tym: 

1) dane, jakie powinny być zawarte w rejestrach; 

2) częstotliwość dokonywania wpisów w rejestrach.  

§ 2. Rejestr prowadzony przez wnioskodawcę, oprócz danych wymienionych    w 

art. 38 ust.1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 

r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 

1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa 

tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji 

surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 1973/2004”, zawiera: 

1) dane personalne wnioskodawcy i osoby prowadzącej rejestr; 

2) dane opisujące proces przetwórczy; 

3) informacje o wykorzystaniu powstałych produktów. 

§ 3. 1. Rejestr prowadzony przez podmiot skupujący, oprócz danych 

wymienionych w art. 38 ust. 1 rozporządzenia nr 1973/2004, zawiera: 

1) dane identyfikujące podmiot skupujący; 
                                            
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie              

§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 
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2) dane dotyczące nabycia i zbycia surowców energetycznych. 

2. Masę standardową roślin energetycznych oblicza się na podstawie parametrów 

wilgotności i zanieczyszczenia określonych w rozporządzeniu w sprawie plonów 

reprezentatywnych roślin energetycznych, według następującego wzoru: 

 
100 – (ustalona wilgotnośća) + ustalone zanieczyszczeniea)) Masa 

standardowa   
(w kg) 

= 

Masa 
dostarczonych 

roślin 
energetycznych  

(w kg) 

x 
100 – (standardowa  wilgotnośćb) + standardowe zanieczyszczenieb) 

 
gdzie: 
 
a) oznacza wilgotność i zanieczyszczenia określone odpowiednio podczas 

nabywania, zbywania, przetwarzania albo określania stanu magazynowego roślin 

energetycznych, 
b) oznacza wilgotność i zanieczyszczenia określone w rozporządzeniu w sprawie 

plonów reprezentatywnych roślin energetycznych.   

 
§ 4. Rejestr prowadzony przez pierwszą jednostkę przetwórczą, oprócz danych 

wymienionych w art. 38 ust. 1 rozporządzenia nr 1973/2004, zawiera: 

1) dane identyfikujące pierwszą jednostkę przetwórczą; 

2) dane opisujące proces przetwórczy; 

3) informacje o wykorzystaniu powstałych produktów. 

 

§ 5. Rejestr prowadzony przez drugą jednostkę przetwórczą, oprócz danych 

wymienionych w art. 38 ust. 1 rozporządzenia nr 1973/2004, zawiera: 

1) dane identyfikujące drugą jednostkę przetwórczą; 

2) dane opisujące proces przetwórczy; 

3) informacje o wykorzystaniu powstałych produktów. 

 
§ 6. Rejestr prowadzony przez trzecią (ostatnią) jednostkę przetwórczą, oprócz 

danych wymienionych w art. 38 ust. 1 rozporządzenia nr 1973/2004, zawiera: 

1) dane identyfikujące trzecią (ostatnią) jednostkę przetwórczą; 

2) dane opisujące proces przetwórczy; 

3) informacje o wykorzystaniu powstałych produktów. 
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§ 7. 1. Rejestry, o których mowa w § 2 – 6, są prowadzone oddzielnie dla każdej 

rośliny energetycznej albo produktu energetycznego. 

2. Wpisy do rejestru, potwierdzające przyjęcie i wydanie rośliny energetycznej 

lub produktu energetycznego, są dokonywane niezwłocznie po dokonaniu 

tych czynności.  

3. Wpisy, inne niż wymienione w ust. 2, są dokonywane do 5 dnia każdego 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte 

obowiązkiem wpisu.  

§ 8. 1. Rejestry są prowadzone w formie papierowej. 

2. Dopuszcza się prowadzenie rejestru w formie elektronicznej przy użyciu 

systemu informatycznego zapewniającego wydruk danych na każde żądanie 

organu przeprowadzającego kontrolę, za dowolny okres od podjęcia 

działalności w zakresie objętym obowiązkiem prowadzeniu rejestru.  

§ 9.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 

23 sierpnia 2007 r.  sprawie rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, 

podmioty skupujące i jednostki przetwórcze (Dz. U. Nr 164, poz. 1167 

i  Nr 234, poz. 1724). 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2008 r. 

 
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



 
 

Uzasadnienie 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 16 

ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i 

Nr  99 poz. 666 oraz  z 2008 r. Nr ..., poz. ...), zgodnie z którym minister właściwy do 

spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim 

powinny odpowiadać rejestry wnioskodawców, jednostek przetwórczych i podmiotów 

skupujących mając na względzie zapewnienie kontroli wykorzystania i przetwarzania 

roślin energetycznych na cele energetyczne. 

  Mając na uwadze rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 

2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w 

ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla 

rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, 

(WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE)              

nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001,         

a w szczególności przepisy rozdziału 5 w tytule IV określające zasady pomocy z 

tytułu roślin energetycznych, rozporządzenie ma stanowić wypełnienie obowiązków 

nałożonych na Państwa Członkowskie przez art. 38 ust.1 rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 1973/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia 

przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania 

odłogowanych gruntów do produkcji surowców. 

Artykuły 88 — 92 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003  z dnia 29 września 2003 

r. wprowadzają plan pomocy przyznawanej rolnikom uprawiającym rośliny 

energetyczne. Obowiązki wnioskodawcy, który nie przetwarza roślin energetycznych 

we własnym gospodarstwie, kończą się w momencie dostawy całej ilości zebranego 

surowca. Za pomocą rejestrów uzyskuje się informacje o przebiegu procesu 

przetwórczego. W procesie tym mogą brać udział maksymalnie pięć podmiotów: 

wnioskodawca, podmiot skupujący, pierwsza jednostka przetwórcza, druga jednostka 

przetwórcza, oraz ostatnia jednostka przetwórcza.  
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Podmiot skupujący nabywa rośliny energetyczne od wnioskodawcy i zbywa je 

do pierwszej jednostki przetwórczej. Pierwsza jednostka przetwórcza nabywa rośliny 

energetyczne i przetwarza je na produkt energetyczny pośredni, bądź końcowy. 

Produkt pośredni podlega dalszemu przetwarzaniu w drugiej jednostce przetwórczej, 

w trakcie procesu przetwórczego możliwe jest powstanie produktu końcowego. 

Produkt końcowy uzyskuje ostatnia jednostka przetwórcza. Wnioskodawca 

przetwarzający roślinę energetyczną na produkt energetyczny we własnym 

gospodarstwie jest również zobowiązany do prowadzenia dokumentacji tego 

procesu.  

Właściwe organy państw członkowskich, przeprowadzają kontrolę co najmniej 

25 % podmiotów skupujących i jednostek przetwórczych mających siedzibę na 

terytorium tych państw członkowskich, wybranych na podstawie analizy ryzyka. Takie 

kontrole obejmują fizyczne sprawdzenie i kontrolę dokumentów handlowych celem 

sprawdzenia spójności między zakupami surowców a  wytworzonymi produktami 

energetycznymi. Kontrole mają na celu porównanie sumy wartości wszystkich 

produktów energetycznych z sumą wartości wszystkich pozostałych produktów 

przeznaczonych na inne cele i powstałych w wyniku tego samego procesu 

przetwarzania oraz analizę systemu produkcji jednostki przetwórczej. 

W związku z powyższym dane zawarte w rejestrach muszą umożliwiać 

przeprowadzenie kontroli w takim zakresie. 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 15 marca 2008 r. 

Projekt rozporządzenia wdraża przepisy Unii Europejskiej i w związku z tym 

jego projekt nie podlegał notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. 

Nr 65, poz. 597).  

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

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia 

zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Projekt rozporządzenia  znajduje się w programie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi na okres styczeń – czerwiec 2008 r. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 
  

Projekt rozporządzenie oddziałuje na wnioskodawców, podmioty skupujące              

i jednostki przetwórcze przetwarzające rośliny energetyczne.  

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
  

Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z następującymi organizacjami 

społecznymi: 

1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników               

i Organizacji Rolniczych 

2) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  

3) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych 

,,Solidarność" 

4) Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej ,,SOLIDARNI” 

5) Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej 

Polskiej 

6) Związek Zawodowy Rolników ,,Ojczyzna” 

7) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 

8) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego 

9) Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych 

10) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników 

11) Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych 

12) Krajowa Rada Izb Rolniczych 

13) Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego 

14) Krajowa Izba Biopaliw 

15) Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 

16) Związek Zawodowy Rolnictwa ,,Samoobrona” 
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3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych w tym budżet państwa i 
budżety jednostek samorządu terytorialnego 

  

Projekt rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
  

 Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
  

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02/07si 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia                                          

 

w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o dokonanie 

zatwierdzenia skupującego owoce miękkie oraz przetwórcy owoców miękkich 

 
 

Na podstawie art. 16b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach (Dz. U. Nr 35, 

poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr….., poz. …..) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa dodatkowe informacje, które powinien zawierać wniosek o 

dokonanie zatwierdzenia skupującego owoce miękkie albo przetwórcy owoców miękkich, 

zwany dalej „wnioskiem”. 

§ 2.1. Skupujący owoce miękkie we wniosku: 

1) określa: 

a) powierzchnię magazynową do skupu owoców miękkich, lub środki transportu służące do 

skupu i przewozu owoców miękkich, 

b) powierzchnię do prowadzenia ewidencji i przechowywania umów, o których mowa w 

art. 171da rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 

1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa 

tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców 

(Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 

nr 1973/2004”; 

2) składa oświadczenie: 

a) o spełnieniu warunków wymaganych do zatwierdzenia określonych w przepisach 

rozporządzenia nr 1973/2004 oraz w przepisach o płatnościach oraz że znane mu są 

obowiązki wynikające z zatwierdzenia, 

                                                 
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo i rynki rolne, na podstawie 
§ 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 
 



b) o znajomości skutków prawnych składania fałszywych oświadczeń wynikających z 

Kodeksu karnego, 

c) o znajomości zasad zatwierdzania skupującego owoce miękkie; 

3) zobowiązuje się:  

a) do informowania na piśmie dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa o każdej zmianie danych zawartych we wniosku o dokonanie 

zatwierdzenia, w terminie 14 dni od dnia powstania zmian, pod rygorem cofnięcia 

zatwierdzenia, 

b) udostępniania osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych: 

− wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, związanych ze 

skupem owoców miękkich, 

− pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, 

− wglądu do dokumentów lub innych nośników informacji związanych z przedmiotem 

kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych 

dokumentów lub nośników. 

2. Skupujący owoce miękkie dołącza do wniosku kopię dokumentu urzędowego wskazującego 

organy lub osoby uprawnione do reprezentowania skupującego owoce miękkie. 

§ 3.1. Przetwórca owoców miękkich we wniosku: 

1) określa: 

a) powierzchnię magazynową do przyjęcia owoców miękkich oraz obiekty budowlane, 

nieruchomości, w których będą przetwarzane owoce miękkie, 

b) pomieszczenie do prowadzenia ewidencji i przechowywania umów, o których mowa w 

art. 171da rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004; 

2) składa oświadczenie: 

a) o spełnieniu warunków wymaganych do zatwierdzenia określonych w przepisach 

rozporządzenia nr 1973/2004 oraz w przepisach o płatnościach oraz że znane mu są 

obowiązki wynikające z zatwierdzenia, 

b) o znajomości skutków prawnych składania fałszywych oświadczeń wynikających z 

Kodeksu karnego, 

c) o znajomości zasad zatwierdzania przetwórcy owoców miękkich; 

3) zobowiązuje się do:   

a) informowania na piśmie dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa o każdej zmianie danych zawartych we wniosku o dokonanie 
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zatwierdzenia, w terminie 14 dni od dnia powstania zmian, pod rygorem cofnięcia 

zatwierdzenia, 

b) udostępniania osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych: 

− wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, związanych z 

przetwarzaniem owoców miękkich, 

− pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, 

− wglądu do dokumentów lub innych nośników informacji związanych z przedmiotem 

kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych 

dokumentów lub nośników. 

2. Przetwórca owoców miękkich dołącza do wniosku kopie dokumentu urzędowego 

wskazującego organy lub osoby uprawnione do reprezentowania przetwórcy owoców miękkich. 

 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2008 r. 

 
 

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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Uzasadnienie 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 16b ust. 4 

ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz 

z 2008 r. Nr….., poz. …..), zgodnie z którym minister właściwy do spraw rynków rolnych może 

określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe informacje, które powinien zawierać wniosek o 

dokonanie zatwierdzenia, mając na względzie potrzebę uzyskiwania informacji niezbędnych do 

prawidłowej kontroli zatwierdzonych skupujących owoce miękkie oraz zatwierdzonych 

przetwórców owoców miękkich. 

Projektowane rozporządzenie ma stanowić wypełnienie obowiązków nałożonych na 

Państwa Członkowskie na mocy art.171db ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z 

dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i 

IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców 

(Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.) – w związku z art. 110v ust. 1-4 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne 

zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i 

ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenie 

(EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 

1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i 

(WE) nr 2529/2001 (Dz.Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.). 

Dotychczas przedmiot rozporządzenia nie był regulowany w przepisach krajowych.  

Zatwierdzenia skupującego owoce miękkie lub przetwórcy owoców miękkich dokonuje 

się na pisemny wniosek składany na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obowiązkowe elementy tego wniosku określa art. 

16b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach.  

Projektowane rozporządzenie określa dodatkowe informacje, które powinny być 

zamieszczone we wniosku o dokonanie zatwierdzenia skupującego owoce miękkie i przetwórcy 

owoców miękkich w celu potwierdzenia warunków wymaganych do zatwierdzenia. Będzie to 

umożliwiało prawidłową kontrolę zatwierdzanych podmiotów, a tym samym służyło 

sprawnemu zarządzaniu płatnościami do owoców miękkich oraz ochronie przed 

nieprawidłowym wykorzystywaniem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia wdraża przepisy Unii Europejskiej i w związku z tym nie 

podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 
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2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).  

 Projekt rozporządzenia znajduje się w programie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

 Rozporządzenie będzie oddziaływać na podmioty, które będą składały do dyrektorów 

oddziałów regionalnych ARiMR wnioski o   dokonanie zatwierdzenia skupującego owoce 

miękkie i przetwórcy owoców miękkich. Wskazane w rozporządzeniu dodatkowe 

informacje służą potwierdzeniu warunków wymaganych do zatwierdzenia.  

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

 Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z następującymi organizacjami: 

1) Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”                       

2) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 

Rolniczych 

3) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 

4) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych 

„Solidarność” 

5) Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej  „Solidarni” 

6) Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna” 

7) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych   

8) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego                       

9) Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli                      

 Rolnych  

10) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników   

11) Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej 

12) Federacja Związków Producentów Rolnych  
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13) Krajowa Rada Izb Rolniczych  

14) Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego  

15) Krajowa Izba Biopaliw  

         16)       Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 

 
 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

 Rozporządzenie nie zwiększy wydatków budżetu państwa.  

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

 Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie bezpośrednio na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 Rozporządzenie nie ma bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

 Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na rozwój regionalny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02/05si 
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                                                                                                                Projekt 

 
ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

z dnia                                 

 

w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych  
 
 

Na podstawie art. 17 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 

2007 r. o płatnościach (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr….., 

poz. …..) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się plony reprezentatywne roślin energetycznych, stanowiące 

załącznik do rozporządzenia. 

 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 

marca 2007 r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych (Dz. U. Nr 

55, poz. 364 i Nr 195, poz. 1410). 

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

 
 
 
 

 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
 
 

                                                 
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo i rynki rolne,                

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 
216, poz. 1599). 

 
 



Załącznik do rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

  z dnia……..2008 r. (poz…..) 
   
 
 

Plony reprezentatywne roślin energetycznych 
 
 

 Buraki 
cukrowe 

(korzenie)       
w dt 

Rzepak    
i rzepik 
(ziarno)    

w dt   

Kukurydza 
(zielona 
masa)        
w dt 

Mieszanki 
zbożowe 
(ziarno)       

w dt 

Gatunek 
rośliny 

Kukurydza 
(ziarno)     

w dt 

Ziemniaki 
(bulwy)    

w dt 

Pszenica 
(ziarno)    

w dt  

Żyto 
(ziarno) 

w dt 

Jęczmień 
(ziarno)  

w dt 

Owies 
(ziarno) 

w dt 

Pszenżyto 
(ziarno)     

w dt Województwo 
dolnośląskie 42 28 34 28 34 29 61 205 409 25 382 
kujawsko-pomorskie 39 25 31 25 34 28 54 194 408 26 419 
lubelskie 32 22 29 23 26 26 54 179 415 24 432 
lubuskie 33 23 27 23 30 25 49 187 414 22 343 
łódzkie 31 22 27 24 29 26 51 174 367 23 400 
małopolskie 31 25 31 24 27 28 54 166 371 26 450 
mazowieckie 31 21 27 22 28 25 54 173 419 23 412 
opolskie 47 32 39 33 37 33 59 204 377 27 432 
podkarpackie 30 23 28 25 26 27 54 177 442 20 384 
podlaskie 27 21 25 21 28 24 45 179 389 22 434 
pomorskie 42 24 30 24 31 25 43 201 392 23 403 
śląskie 36 26 31 28 31 30 63 189 416 25 472 
świętokrzyskie 29 21 27 21 25 25 45 165 444 23 397 
warmińsko-
mazurskie 38 23 27 25 29 25 45 186 402 20 397 
wielkopolskie 40 25 34 26 37 30 56 195 418 26 404 
zachodniopomorskie 38 26 31 26 32 26 48 203 418 23 357 

 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia z art. 17 ust. 4 pkt 1 

oraz ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach (Dz. U. Nr 35, 

poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr….., poz. …..), zgodnie z którym minister 

właściwy do spraw rolnictwa oraz rynków rolnych zostali upoważnieni do określenia 

corocznie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych, mając na uwadze 

średnie plony poszczególnych gatunków roślin energetycznych uzyskiwane z 

jednego hektara uprawy tych roślin, a także wydając rozporządzenie, o którym mowa 

w ust. 4 pkt 1 mogą zróżnicować wielkość plonu reprezentatywnego ze względu na 

obszar, na którym uprawiany jest dany gatunek roślin energetycznych, mając na 

względzie podział administracyjny kraju. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) 1973/2004 z dnia                      

29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia 

przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania 

odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004,            

str. 1, z późn. zm.) państwo członkowskie zostało zobowiązane do wyznaczenia 

każdego roku  i w odpowiednim czasie przy zastosowaniu odpowiednich procedur 

plonów reprezentatywnych, które należy osiągnąć oraz do poinformowania o nich 

zainteresowanych wnioskodawców. Ponadto „W drodze odstępstwa od ust. 1 

państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o nieustanawianiu plonów 

reprezentatywnych dla upraw innych niż uprawy jednoroczne” (zgodnie z art. 26 ust. 

2 ww. rozporządzenia). 

Mając powyższe na uwadze, proponuje się wyznaczenie plonów 

reprezentatywnych roślin energetycznych tylko dla roślin jednorocznych, w 

szczególności dla: pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek 

zbożowych, ziarna i zielonej masy kukurydzy, ziemniaków, buraków cukrowych, 

rzepaku i rzepiku, indywidualnie dla każdego województwa. Ponadto proponuje się, 

w przypadku zbóż oraz rzepaku i rzepiku ustalenie plonów łącznie dla upraw ozimych 

i jarych.   

       Plony reprezentatywne roślin energetycznych określone w projekcie 

rozporządzenia oszacowane zostały na podstawie średniej wielkości plonów roślin z 

lat 1998 – 2007 (w przypadku ziaren i zielonej masy kukurydzy z lat 1998 – 2006), 
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ustalonych na podstawie danych z roczników statystycznych Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

Z kolei, jak wynika z art. 27 ust. 1 lit.a rozporządzenia nr 1973/2004, rolnik 

uprawiający rośliny energetyczne jest obowiązany do dostarczenia podmiotowi 

skupującemu lub pierwszej jednostce przetwórczej ilości roślin energetycznych                      

nie mniejszej niż plon reprezentatywny. Ma również obowiązek do wykorzystania lub 

przetworzenia we własnym gospodarstwie surowca w ilości co najmniej równej 

plonom reprezentatywnym (zgodnie z art. 34 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia). 

 

Zgodnie z § 3 projektu rozporządzenia proponuje się, aby rozporządzenie 

weszło w życie z dniem ogłoszenia, ponieważ od dnia 15 marca 2008 r. rozpoczyna 

się termin składania przez rolników wniosków o przyznanie płatności do gruntów 

rolnych, płatności cukrowej  i płatności do pomidorów, zatem do tego czasu regulacje 

związane z przyznawaniem płatności powinny być już obowiązujące.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej do 

prawa krajowego. W związku z powyższym projekt rozporządzenia nie podlega 

procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i 

aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 

169, poz. 1414).  

Projekt rozporządzenia znajduje się w programie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Rozporządzenie będzie oddziaływało na rolników uprawiających rośliny na cele 

energetyczne. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z następującymi organizacjami 

społecznymi: 

1) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność’, 

2) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 

Rolniczych, 

3) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych   

,,Solidarność’’,        

4) Związek Zawodowy Rolników ,,Ojczyzna’’, 

5) Związek Zawodowy Rolnictwa ,,Samoobrona’’, 

6) Związek Zawodowy Rolników Rzeczypospolitej „SOLIDARNI”, 

7) Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, 

8) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

9) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, 

10) Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

11) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

12) Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

13) Krajowa Rada Izb Rolniczych, 

14) Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego, 

15) Krajowa Izba Biopaliw, 

16) Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku. 

 
3.  Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym                      

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
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Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na zmniejszenie konkurencyjności 

polskiej gospodarki i nie wpłynie na przedsiębiorczość.  

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie rozporządzenia nie wypłynie na rozwój regionalny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/13si 
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Projekt 
ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

z dnia                                           

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności 
obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów  

oraz pomocy do rzepaku  
 

Na podstawie art. 24c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach (Dz. U. 

Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666  oraz z 2008r. Nr ……, poz. ………) zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania płatności 

cukrowej, płatności do pomidorów oraz pomocy do rzepaku w szczególności 

spadkobiercy lub małżonkowi rolnika lub przejmującemu gospodarstwo rolnika. 

 

§ 2. Płatność cukrową przyznaje się rolnikowi również do ilości buraków cukrowych 

objętych umową dostawy, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

2007 r. o płatnościach obszarowych, płatności cukrowej i płatności do pomidorów, 

zwanej dalej „ustawą”, zawartą z małżonkiem rolnika wnioskującego o płatność 

cukrową, zwanego dalej „małżonkiem”, jeżeli rolnik wnioskujący o płatność cukrową 

pozostaje w związku małżeńskim w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie 

tej płatności do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności. 

 

§ 3. 1. W przypadku, o którym mowa w § 2, rolnik wnioskujący o płatność cukrową do 

wniosku o przyznanie płatności cukrowej dołącza podanie zawierające: 

1) prośbę o przyznanie płatności cukrowej, przysługującej małżonkowi; 

2) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres małżonka; 

3) numer identyfikacyjny nadany małżonkowi w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został mu nadany; 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 

1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 

 

http://www.abc.com.pl/serwis/du/1994/0196.htm


4) datę zawarcia małżeństwa. 

2. Do podania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) umowę dostawy, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, jeżeli małżonek nie składał 

wniosku o przyznanie płatności cukrowej albo nie przyznano mu tej płatności;o 

2) decyzję w sprawie przyznania płatności cukrowej, jeżeli małżonek składał wniosek 

o przyznanie płatności cukrowej i płatność tę mu przyznano; 

3) oświadczenie małżonka, że zgadza się przyznanie płatności cukrowej 

ubiegającemu o nią rolnikowi wnioskującemu o płatność cukrową; 

4) odpis zupełny albo skrócony aktu małżeństwa albo kopia takiego odpisu. 

 

§ 4. 1. Wnioskujący o płatność cukrową do ilości buraków cukrowych objętych 

umową dostawy, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zawartą z jego spadkodawcą 

do wniosku o przyznanie płatności cukrowej dołącza podanie zawierające: 

1) prośbę o przyznanie płatności cukrowej, przysługującej spadkodawcy; 

2) imię i nazwisko oraz ostatnie miejsce zamieszkania i adres spadkodawcy; 

3) numer identyfikacyjny nadany spadkodawcy w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został mu nadany; 

4) datę zgonu spadkodawcy. 

2. Do podania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) oryginał umowy, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, albo kopię tej umowy, 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez producenta cukru - w 

przypadku gdy spadkodawca nie składał wniosku o przyznanie płatności 

cukrowej albo nie przyznano mu tej płatności; 

2) decyzję w sprawie przyznania płatności cukrowej - w przypadku gdy 

spadkodawca składał wniosek o przyznanie płatności cukrowej i płatność tę 

mu przyznano; 

3) kopię postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz oświadczenia 

pozostałych spadkobierców, że zgadzają się na przyznanie płatności cukrowej 

ubiegającemu o nią spadkobiercy. 

 

 
§ 5. Płatność do pomidorów przyznaje się rolnikowi również do masy netto 

pomidorów dopuszczonych do przetworzenia w roku gospodarczym 2006/2007, o 
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których mowa w art. 24a ust. 1 ustawy, dostarczonych przez małżonka 

wnioskującego o płatność do pomidorów, jeżeli wnioskujący o płatność do 

pomidorów pozostaje w związku małżeńskim w okresie od dnia złożenia wniosku                 

o przyznanie tej płatności do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności. 

 

§ 6. 1. W przypadku, o którym mowa w § 5, wnioskujący o płatność do pomidorów do 

wniosku o przyznanie płatności cukrowej dołącza podanie zawierające: 

1) prośbę o przyznanie płatności do pomidorów, przysługującej małżonkowi; 

2) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres małżonka; 

3) numer identyfikacyjny nadany małżonkowi w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został mu nadany; 

4) datę zawarcia małżeństwa. 

2. Do podania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) oświadczenie małżonka, że zgadza się przyznanie płatności do pomidorów 

ubiegającemu o nią wnioskującemu o płatność do pomidorów; 

2) odpis zupełny albo skrócony aktu małżeństwa albo kopia takiego odpisu. 

 

§ 7. 1. Wnioskujący o płatność do pomidorów do masy netto pomidorów 

dopuszczonych do przetworzenia w roku gospodarczym 2006/2007, o których mowa 

w art. 24a ust. 1 ustawy, dostarczonych przez spadkodawcę do wniosku o 

przyznanie płatności do pomidorów dołącza podanie zawierające: 

1) prośbę o przyznanie płatności do pomidorów, przysługującej spadkodawcy; 

2) imię i nazwisko oraz ostatnie miejsce zamieszkania i adres spadkodawcy; 

3) numer identyfikacyjny nadany spadkodawcy w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został mu nadany; 

4) datę zgonu spadkodawcy. 

2. Do podania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopię postanowienia sądu o 

stwierdzeniu nabycia spadku oraz oświadczenia pozostałych spadkobierców, że 

zgadzają się na przyznanie płatności do pomidorów ubiegającemu o nią 

spadkobiercy. 
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§ 8. W przypadku, o którym mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy, pomoc do rzepaku, o 

której mowa w art.7a ustawy, która przysługiwała w danym roku spadkodawcy, jest 

przyznawana spadkobiercy. 

 

§ 9. Podania, o których mowa w § 3 i 4 oraz 6-7, składa się na formularzach 

opracowanych i udostępnionych przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. 

 
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2008 r. 

 

 

 

 

 

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 4



UZASADNIENIE 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 

24c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, 

poz. 666  oraz z 2008 r. Nr ……, poz. ………), zgodnie z którym minister właściwy do 

spraw rolnictwa został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowych warunków lub szczegółowego trybu przyznawania płatności 

obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz pomocy do rzepaku, 

w tym szczegółowych warunków lub trybu przyznawania tych płatności i tej pomocy 

spadkobiercy lub małżonkowi rolnika, lub przejmującemu gospodarstwo, mając na 

względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tych płatności i tej 

pomocy oraz szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy 

poszczególnych roślin. 

       Zgodnie z § 2 projektowanego rozporządzenia proponuje się, aby płatność 

cukrowa przyznawana była rolnikowi również do ilości buraków cukrowych objętych 

umową dostawy, zawartą z małżonkiem rolnika wnioskującego o płatność cukrową, 

jeżeli rolnik wnioskujący o płatność cukrową pozostaje w związku małżeńskim w 

okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności do dnia wydania decyzji 

w sprawie przyznania tej płatności. Proponowany przepis ma na celu zapobieganie 

tworzenia sztucznych warunków do przyznania płatności. Zgodnie bowiem z art. 12 

ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 

2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.) w przypadku małżonków oraz podmiotów 

będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się jeden numer 

identyfikacyjny; numer identyfikacyjny nadaje się temu z małżonków lub 

współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili 

pisemną zgodę, a zatem w myśl powyższego uregulowania małżonkowie nie mogą 

składać dwóch różnych wniosków o przyznanie płatności cukrowej w odniesieniu do 

tego samego gospodarstwa.   

       Projektowane rozporządzenie w § 3 określa tryb przyznania płatności cukrowej   

wnioskującemu o nią małżonkowi. Do wniosku o przyznanie płatności cukrowej 

dołącza się podanie zawierające prośbę o przyznanie płatności cukrowej 

przysługującej małżonkowi, imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres 

małżonka, numer identyfikacyjny nadany małżonkowi w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
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wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został mu nadany, a także datę zawarcia 

małżeństwa. Ponadto, do podania należy dołączyć umowę dostawy buraków 

cukrowych, jeżeli małżonek nie składał wniosku o przyznanie płatności cukrowej albo 

nie przyznano mu tej płatności, decyzję w sprawie przyznania płatności cukrowej, 

jeżeli małżonek składał wniosek o przyznanie płatności cukrowej i płatność tę mu 

przyznano, oświadczenie małżonka, że zgadza się przyznanie płatności cukrowej 

ubiegającemu o nią rolnikowi wnioskującemu o płatność cukrową oraz odpis zupełny 

albo skrócony aktu małżeństwa, albo kopia takiego odpisu. 

        Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie określało tryb przyznawania 

płatności cukrowej spadkobiercy wnioskującego o płatność cukrową. Projekt 

rozporządzenia w § 4 ust. 1 określa zawartość podania załączanego do wniosku o 

przyznanie płatności cukrowej składanego przez spadkobiercę.  Podanie powinno 

zawierać prośbę o przyznanie płatności cukrowej przysługującej spadkodawcy, imię i 

nazwisko oraz ostatnie miejsce zamieszkania i adres spadkodawcy; numer 

identyfikacyjny nadany spadkodawcy w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności, jeżeli został mu nadany, datę zgonu spadkodawcy. Ponadto 

proponuje się, aby  do podania wnioskodawca dołączył oryginał umowy dostawy 

buraków albo kopię tej umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

producenta cukru - w przypadku gdy spadkodawca nie składał wniosku o przyznanie 

płatności cukrowej albo nie przyznano mu tej płatności, decyzję w sprawie 

przyznania płatności cukrowej - w przypadku gdy spadkodawca składał wniosek o 

przyznanie płatności cukrowej i płatność tę mu przyznano, kopię postanowienia sądu 

o stwierdzeniu nabycia spadku oraz oświadczenia pozostałych spadkobierców, że 

zgadzają się na przyznanie płatności cukrowej ubiegającemu o nią spadkobiercy. 

       Ponadto, w § 5 projektu proponuje się, aby płatność do pomidorów była 

przyznawana rolnikowi również do masy netto pomidorów dopuszczonych do 

przetworzenia w roku gospodarczym 2006/2007, dostarczonych przez małżonka 

wnioskującego o płatność do pomidorów, jeżeli wnioskujący o płatność do 

pomidorów pozostaje w związku małżeńskim w okresie od dnia złożenia wniosku                 

o przyznanie tej płatności do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności. 

Podobnie jak przy płatności cukrowej, uregulowanie to ma na celu zapobieganie 

tworzenia sztucznych warunków do przyznania płatności. 
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      Proponuje się, aby  podanie dołączane do wniosku o przyznanie płatności do 

pomidorów, dostarczonych do przetworzenia przez małżonka osoby wnioskującej 

zgodnie z § 6 projektu, zawierało prośbę o przyznanie płatności do pomidorów 

przysługującej małżonkowi, imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres 

małżonka, numer identyfikacyjny nadany małżonkowi w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został mu nadany i datę zawarcia 

małżeństwa. Ponadto proponuje się, aby wnioskodawca do wniosku załączał 

oświadczenie małżonka, że zgadza się przyznanie płatności do pomidorów 

ubiegającemu o nią wnioskującemu o płatność do pomidorów, a także odpis zupełny 

albo skrócony aktu małżeństwa, albo kopia takiego odpisu. 

       W przypadku ubiegania się przez spadkobiercę o płatność do masy netto 

pomidorów dopuszczonych do przetworzenia w roku gospodarczym 2006/2007 

dostarczonych przez spadkodawcę do wniosku o przyznanie płatności należy 

dołączyć podanie, które powinno zawierać prośbę o przyznanie płatności do 

pomidorów, przysługującej spadkodawcy, imię i nazwisko oraz ostatnie miejsce 

zamieszkania i adres spadkodawcy, numer identyfikacyjny nadany spadkodawcy                  

w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został 

mu nadany, oraz datę zgonu spadkodawcy. Proponuje się, aby wnioskodawca do 

wniosku dołączał kopię postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz 

oświadczenia pozostałych spadkobierców, że zgadzają się na przyznanie płatności 

do pomidorów ubiegającemu o nią spadkobiercy. 

      W projekcie proponuje się, aby pomoc do rzepaku, o której mowa w art. 7a 

ustawy, która przysługiwała w danym roku spadkodawcy, była przyznawana 

spadkobiercy  na zasadach uregulowanych w art. 22 ust. 1 ustawy. 

       Aby ujednolicić formę składanych przez wnioskodawco podań, o których mowa 

w przedmiotowym projekcie, proponuje się, aby ww. podania były składane na 

formularzach opracowanych i udostępnionych przez prezesa Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do 

prawa Unii Europejskiej. W związku z powyższym projekt rozporządzenia nie 

podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 
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grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 

169, poz. 1414).  

Projekt rozporządzenia znajduje się w programie prac legislacyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 

Ocena skutków regulacji 
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Rozporządzenie ma wpływ na sytuację wnioskodawców ubiegających się                    

o przyznanie płatności cukrowej, płatności do pomidorów i pomocy do rzepaku. 

 

2. Konsultacje społeczne  

Projekt zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, oraz zostanie skierowany do konsultacji społecznych z niżej 

wymienionymi organizacjami reprezentującymi rolników: 

1) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 

2) Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”                

3) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i 

Organizacji Rolniczych  

4) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych 

„Solidarność” 

5) Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej  „Solidarni”                

6) Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”                

7) Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP 

8) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 

9) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego 

10) Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli  

                      Rolnych 
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11) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników 

12) Federacja Związków Producentów Rolnych 

13) Krajowa Rada Izb Rolniczych 

14) Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego 

15) Wielkopolskie Zrzeszenie Plantatorów Chmielu 

16) Krajowy Związek Plantatorów Chmielu 

17) Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 

18) Polska Izba Lnu i Konopi 

16)  Związek Sadowników RP 

17)  Związek Sadowników Polskich 

18)  Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych 

19) Polski Związek Ogrodniczy 

20)  Polska Izba Ogrodnicza 

21)  Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego

22)  Krajowa Rada Przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw

23)  Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków  
  

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

 Projektowane rozporządzenie nie zwiększy wydatków budżetu.  

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

 Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie bezpośrednio na 

rynek pracy.  

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 

 Na skutek stosowania płatności rozporządzenie powinno wpłynąć na wzrost 

konkurencyjności polskich produktów rolnych na rynku Unii Europejskiej. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Dzięki podniesieniu dochodów gospodarstw rolnych rozporządzenie powinno 

wpłynąć na poprawę sytuacji i rozwój wszystkich regionów z uwagi na fakt, iż uprawa 

buraków cukrowych, pomidorów i rzepaku jest prowadzona na obszarze całego kraju.  

 
02/02si 
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Projekt 
ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

z dnia                                              

w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w 
sprawach dotyczących płatności  

Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach 

(Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr …, poz. …) zarządza się, 

co następuje: 

 
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać 

wnioski o: 

 1) przyznanie: 

a) płatności bezpośredniej, 

b) płatności uzupełniającej, 

c) płatności cukrowej, 

d) płatności do pomidorów, 

e)  pomocy do rzepaku, o której mowa w art. 7a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. 

o płatnościach, zwanej dalej "ustawą", 

f) jednolitej płatności obszarowej,  

g) jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej w przypadku 

śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia 1 czerwca danego roku do 

dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania, 

h) przejściowych płatności do owoców miękkich   

 2) wypłatę płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, 

płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku w przypadku, o którym mowa 

w  art. 27 ustawy; 

 3) udzielenie zgody na: 

a) zmianę ilości roślin energetycznych, które mają być dostarczone podmiotowi 

skupującemu lub pierwszej jednostce przetwórczej zgodnie z art. 28 

rozporządzenia nr 1973/2004, 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 

 



b) zmianę sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych lub ich części. 

§ 2. 1. Wnioski, o których mowa w § 1, poza elementami podania określonymi w 

przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem adresu, 

zawierają numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został 

nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego 

elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), natomiast jeżeli osoba 

fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego 

dokumentu tożsamości: 

 1) rolnika - w przypadku wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a-e i pkt 3; 

 2) spadkobiercy oraz spadkodawcy - w przypadku wniosku, o którym mowa w § 1 

pkt 1 lit. g oraz w § 1 pkt 2. 

2. We wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, wnioskodawca 

podaje informację o załącznikach dołączonych do wniosku. 

3. We wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a-e i h oraz pkt 3, wnioskodawca 

podaje numer identyfikacyjny nadany w trybie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o 

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. 

zm.), zwany dalej "numerem identyfikacyjnym". 

4. We wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. f i g oraz pkt 2, wnioskodawca 

podaje numer identyfikacyjny spadkodawcy. 

5. We wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2, wnioskodawca podaje swój numer 

identyfikacyjny, jeżeli został mu on nadany. 

§ 3. 1. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a-e i g, oprócz danych, o których 

mowa w § 2, zawiera oświadczenia i zobowiązania związane z płatnością, której 

dotyczy. 

2. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b, zawiera również oświadczenie o: 

 1) powierzchni działek ewidencyjnych obejmujące w szczególności: 

a) położenie działki ewidencyjnej ze wskazaniem województwa, powiatu i gminy, 

b) następujące dane z ewidencji gruntów i budynków: nazwę obrębu 

ewidencyjnego, numer obrębu ewidencyjnego, numer arkusza mapy, numer 

działki ewidencyjnej i powierzchnię całkowitą działki ewidencyjnej, 

c) powierzchnię gruntów rolnych na działce ewidencyjnej, w tym powierzchnię: 
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– pod trwałe użytki zielone, 

– niezgłoszoną do programów pomocowych, 

– gruntów rolnych, które zostały zalesione w ramach działania zalesianie 

gruntów rolnych objętego Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

zgodnie z planem zalesienia, lecz nie zostały przekwalifikowane na grunty 

leśne, 

d) oznaczenie działki rolnej lub jej części; 

 2) sposobie wykorzystania działek rolnych z podaniem w szczególności: 

a) oznaczenia działki rolnej, 

b) grupy upraw, 

c) powierzchni działki rolnej, 

d) numeru działki ewidencyjnej, na której jest położona działka rolna, 

e) powierzchni działki rolnej w granicach działki ewidencyjnej. 

3. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e, zawiera również oświadczenie o 

powierzchni, do której ma być przyznana pomoc.  

4. W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności uzupełniającej do 

powierzchni uprawy roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny i 

kwalifikowany rolnik dołącza do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, 

oświadczenie, że rośliny te zostaną objęte oceną polową, o której mowa w 

przepisach o nasiennictwie. 

5. W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności uzupełniającej do 

powierzchni uprawy roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych 

użytkach zielonych, rolnik będący posiadaczem koni dołącza do wniosku, o którym 

mowa w § 1 pkt 1 lit. b, zaświadczenie o liczbie koni wpisanych lub zgłoszonych 

przez niego do rejestru koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt, wydawane przez podmiot prowadzący ten rejestr, 

spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie rodzajów roślin objętych 

płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej 

płatności. 

6. W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności uzupełniającej do 

powierzchni uprawy traw na trwałych użytkach zielonych przeznaczonych na susz 

paszowy, rolnik dołącza do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, oświadczenie, 

że trawy te zostaną przeznaczone na susz paszowy wraz z podaniem danych 

identyfikujących działkę lub działki rolne, na których są one uprawiane. 
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7. W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności do pomidorów do wniosku, 

o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. d, rolnik dołącza świadectwo, o którym mowa w art. 

24a ust. 1 ustawy. 

§ 4. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2, oprócz danych, o których mowa w § 2 

ust. 1, 2, 4 i 5, zawiera: 

 1) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres oraz numer rachunku 

bankowego spadkobiercy, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy; 

 2) numer i datę wydania decyzji w sprawie przyznania płatności, której dotyczy; 

 3) oświadczenia związane z wypłatą płatności, której dotyczy. 

§ 5. Oprócz danych, o których mowa w § 2 ust. 1-3, wniosek, o którym mowa w § 

1 pkt 3: 

 1) lit. a, zawiera: 

a) imiona i nazwiska albo nazwy stron umowy lub imię i nazwisko albo nazwę 

rolnika, który zobowiązał się w deklaracji do wykorzystania lub przetwarzania 

roślin energetycznych w gospodarstwie, datę sporządzenia umowy lub 

deklaracji oraz numer umowy, jeżeli umowa ma numer, 

b) zakres planowanej zmiany umowy lub deklaracji, 

c) opis i datę wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, o których mowa w art. 28 

rozporządzenia nr 1973/2004; 

 2) lit. b, zawiera informację o wielkości planowanego zmniejszenia dostawy roślin 

energetycznych w stosunku do plonu reprezentatywnego wraz z podaniem 

powierzchni, których dotyczy to zmniejszenie; 

 3) lit. c, zawiera informację o położeniu i powierzchni działek ewidencyjnych, na 

których znajdują się trwałe użytki zielone: 

a) zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności, 

b) w stosunku do których rolnik wnioskuje o wyrażenie zgody na zmianę sposobu 

użytkowania trwałych użytków zielonych. 

 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2008 r.  
 
 

 
 

                                                                Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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Uzasadnienie 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 25 

ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach (Dz. U. Nr. 35, poz. 217 

i  Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr ..., poz. ...), zgodnie z którym Minister właściwy 

do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie 

powinny spełniać wnioski, mając na względzie zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym przyznawaniem płatności obszarowych , płatności cukrowej, 

płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku, zawarcie we wnioskach danych 

niezbędnych do prawidłowego przyznania płatności obszarowych, płatności 

cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku oraz przepisy Unii 

Europejskiej. 

W projekcie rozporządzenia zawarto wymagania mające na celu uzyskanie jak 

najdokładniejszych danych osobowych i identyfikacyjnych podmiotów ubiegających 

się o przyznanie płatności do gruntów rolnych lub płatności cukrowej. Wymagania te 

mają na celu wyeliminowanie ewentualnych pomyłek w procesie przyznawania 

płatności oraz możliwości przyznania w/w płatności więcej niż jednemu rolnikowi, a 

także umożliwiają weryfikację zgodności deklarowanych powierzchni działek rolnych i 

ich wykorzystania ze stanem faktycznym.  

Należy mieć na uwadze, że niektóre informacje, które mają zawierać wnioski 

dotyczące płatności, zostały określone w ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o 

płatnościach. 

W projekcie rozporządzenia określono szczegółowe wymagania, jakie powinny 

spełniać wnioski o: 

1) przyznanie:  

a) płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności 

do pomidorów, 

b) jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej w przypadku 

przekazania gospodarstwa rolnego, w rozumieniu art. 74 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia nr 796/2004, 

c) płatności bezpośredniej lub płatności uzupełniającej w przypadku śmierci 

rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych 

płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania, 

d) pomocy do rzepaku; 
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2) wypłatę płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej lub płatności 

cukrowej, w przypadku, o którym mowa w art. 27  ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 

2007 r. o płatnościach; 

3) wyrażenia zgody na: 

a) zmianę lub rozwiązanie umowy lub zmianę deklaracji dotyczącej roślin 

energetycznych, 

b) dostawę mniejszej ilości roślin energetycznych niż ilości odpowiadające 

plonowi reprezentatywnemu, 

c) zmianę sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych. 

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby w/w wnioski poza 

elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania 

administracyjnego, z wyłączeniem adresu, zawierały przede wszystkim numer 

identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli zostały nadane, a w 

przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego 

elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL). W przypadku osoby fizycznej 

nieposiadającej obywatelstwa polskiego należy podać kod kraju, numer paszportu 

lub innego dokumentu tożsamości. 

Proponuje się, aby wniosek o przyznanie płatności bezpośredniej, płatności 

uzupełniającej, płatności cukrowej oraz wniosek składany przez spadkobiercę 

zawierał również oświadczenia i zobowiązania związane z płatnością, której dotyczy. 

Dwa pierwsze wnioski, tj. wniosek o przyznanie płatności bezpośredniej i płatności 

uzupełniającej, miałyby zawierać również oświadczenie o: powierzchni działek 

ewidencyjnych ( z uwzględnieniem m.in. danych z ewidencji gruntów i budynków) 

oraz sposobie wykorzystania działek rolnych (z uwzględnieniem m.in. oznaczenia 

działek ewidencyjnych, grupy upraw oraz numeru działki ewidencyjnej). 

W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności uzupełniającej do 

powierzchni uprawy roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny i 

kwalifikowany, rolnik dołącza do wniosku oświadczenie, że rośliny te zostaną objęte 

oceną polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie. 

W projekcie rozporządzenia proponuje się, aby wniosek o wypłatę płatności 

bezpośredniej, płatności uzupełniającej lub płatności cukrowej, w przypadku śmierci 

wnioskodawcy po doręczeniu decyzji, zawierał również miejsce zamieszkania i adres 

albo siedzibę i adres spadkobiercy oraz numer rachunku bankowego spadkobiercy. 
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W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby wniosek o wyrażenie zgody 

na zmianę lub rozwiązanie umowy, lub zmianę deklaracji dotyczącej roślin 

energetycznych zawierał w szczególności imiona i nazwiska albo nazwy stron umowy 

lub rolnika, który zobowiązał się w deklaracji do wykorzystania lub przetwarzania 

roślin energetycznych w gospodarstwie, oraz datę sporządzenia umowy lub 

deklaracji, a także zakres planowanej zmiany umowy lub deklaracji. Wniosek o 

wyrażenie zgody na zmianę lub rozwiązanie umowy lub zmianę deklaracji ma 

również zawierać  opis i datę wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, o których 

mowa w art. 28 rozporządzenia nr 1973/2004. 

W projekcie rozporządzenia uregulowano, że wniosek o wyrażenie zgody na 

zmianę sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych będzie zawierał informację 

o: położeniu i powierzchni działek ewidencyjnych, na których znajdują się trwałe 

użytki zielone zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności oraz położeniu i 

powierzchni działek ewidencyjnych, na których znajdują się trwałe użytki zielone, w 

stosunku do których rolnik wnioskuje o wyrażenie zgody na zmianę sposobu 

użytkowania trwałych użytków zielonych. 

Proponuje się, aby w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności do 

pomidorów do wniosku,  rolnik dołączył świadectwo dostawy owoców i warzyw do 

przetwórstwa. 

 

 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia ma na celu wykonanie przepisów prawa Unii 

Europejskiej. W związku z powyższym projekt rozporządzenia nie podlega 

procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i 

aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy 

z  dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. 

U. Nr 169, poz. 1414).  
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Ocena skutków regulacji 
 
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Rozporządzenie będzie oddziaływało na rolników ubiegających się o przyznanie 

płatności bezpośrednich, płatności uzupełniającej lub płatności cukrowej, płatności 

do pomidorów i pomocy do rzepaku. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z następującymi organizacjami 

społecznymi: 

1) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność’ 

2) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 

Rolniczych, 

3) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych   

,,Solidarność’’        

4) Związek Zawodowy Rolników ,,Ojczyzna’’ 

5) Związek Zawodowy Rolnictwa ,,Samoobrona’’ 

6) Związek Zawodowy Rolników Rzeczypospolitej „SOLIDARNI” 

7) Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej 

8) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 

9) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego 

10) Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych 

11) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników 

12) Federacja Związków Producentów Rolnych 

13) Krajowa Rada Izb Rolniczych 

14) Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego 

15) Krajowa Izba Biopaliw 

16) Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 

 

3.   Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

      Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych. 

 

4.   Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 
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5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność polskiej 

gospodarki i nie wpłynie na przedsiębiorczość. 

 

6.  Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na rozwój regionalny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02/01si 
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          projekt 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia                                        

w sprawie rodzajów roślin objętych pomocą do plantacji trwałych oraz 
zryczałtowanych kosztów związanych z założeniem 1 ha tych plantacji 

 
Na podstawie art. 29a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. 

o płatnościach (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr ..., poz. ...) 

zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Pomocą finansową na pokrycie 50% zryczałtowanych kosztów założenia co 

najmniej 1 ha plantacji upraw trwałych są objęte następujące rodzaje roślin 

energetycznych: 

1) wierzba (Salix sp.); 

2) topola; 

3) robinia akacjowa; 

4) miskant; 

5) ślazowiec pensylwański. 

 
§ 2. Zryczałtowany koszt założenia 1 ha plantacji upraw trwałych w roku budżetowym 

2008 dla poszczególnych rodzajów roślin wynosi: 

1) dla wierzby (Salix sp.) – 8600 złotych; 

2) dla topoli – 8400 złotych; 

3) dla robinii akacjowej – 9800 złotych; 

4) dla miskanta – 18000 złotych; 

5) dla ślazowca pensylwańskiego – 10200 złotych. 

 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem15 marca 2008 r. 

 
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

                                                 
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie              

§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 
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Uzasadnienie 

 
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia z art. 29a ust. 12 ustawy z 

dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz 

z 2008 r. Nr ..., poz. ...), zgodnie, z którym minister właściwy do spraw rolnictwa 

został upoważniony do określenia rodzajów roślin energetycznych objętych pomocą 

finansową do kosztów związanych z założeniem plantacji roślin energetycznych oraz 

zryczałtowanych kosztów związanych z założeniem 1 ha danej plantacji, przy 

uwzględnieniu założeń do ustawy budżetowej na dany rok.   

Przepis ten stanowi wykonanie przepisu art. 90a rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla 

systemów wsparcia bezpośredniego w ramach WPR i ustanawiające określone 

systemy wsparcia dla rolników, według którego zainteresowane państwo 

członkowskie ma możliwość wspierania rolników zakładających trwałe plantacje 

energetyczne w kwocie do 50% kosztów założenia plantacji. 

Dotychczas przedmiot rozporządzenia nie był regulowany w przepisach 

krajowych, a pomoc do zakładania plantacji trwałych roślin energetycznych nie była 

udzielana rolnikom.  

       Rodzaje roślin energetycznych, do których przysługuje pomoc finansowa 

określone w projekcie rozporządzenia zostały wytypowane na podstawie danych 

przekazanych przez Ministerstwo Środowiska (Departament Globalnych Problemów 

Środowiska i Zmian Klimatu), Instytuty Badawcze: Centralny Ośrodek Badania 

Odmian Roślin Uprawnych, Instytut Uprawy i Nawożenia Gleboznawstwa  

w Puławach.  

 Koszty zryczałtowane założenia plantacji poszczególnych roślin zostały 

określone w analizach, które zostały przygotowane przez IUNG w Puławach. 

W przypadku wierzby koszty założenia plantacji zostały oszacowane na 8600 

złotych.  

W przypadku topoli i robinii akacjowej analiza wykazała pewne różnice w 

kosztach założenia plantacji w zależności od zastosowanej metody sadzenia 

sadzonek: ręcznie lub przy pomocy sadzarki. W przypadku topoli sadzonej ręcznie 

koszt założenia 1 ha plantacji został oszacowany na 8594 złote, a w przypadku 

sadzenia mechanicznego na kwotę 8405 złotych. Różnica wynosi 189 złotych. W 

rozporządzeniu przyjęto jedną stawkę (8400 złotych), bez różnicowania na sposób 

sadzenia sadzonek. 
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W przypadku robinii akacjowej różnica w kosztach założenia plantacji między 

sadzeniem ręcznym (10214 złotych) i maszynowym (9848 złotych) jest większa i 

wynosi 366 złotych. Niemniej również przyjęto jedną stawkę pomocy w wysokości 

9800 złotych. 

Z uwagi na fakt, że analizy kosztów założenia plantacji określają szacunkowe 

koszty, podane wielkości stawek pomocy zostały zaokrąglone w dół do pełnych 

dziesiątek złotych. 

Przepisy wymagają konieczność osiągnięcia przez Polskę do 2013 roku 

wskaźnika 7,10 % energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  

Kalkulacje wskazują, że osiągnięcie tego wskaźnika będzie możliwe pod 

warunkiem zwiększenia stopnia wykorzystania biomasy na potrzeby energetyczne 

kraju. Przyjmując, że średni plon suchej masy wieloletnich roślin energetycznych 

wynosić będzie 10 t suchej masy/ha, to powierzchnia upraw tych roślin powinna 

wynosić 340 tys. ha w 2010 r. i 660 tys. ha w 2015 r., by osiągnąć założone cele.  

Dla oszacowania skutków budżetowych przyjęto, że powierzchnia plantacji 

zakładanych w tym trybie wyniesie około 2000 hektarów. Przyjmując koszt założenia 

jednego hektara plantacji  na poziomie średnio około 4 tysięcy złotych w budżecie 

państwa przewidziano na ten cel środki w wysokości 8 milionów złotych.  

Przewiduje się, że w latach następnych powierzchnia nowych nasadzeń będzie 

rosła o około 10% rocznie, w związku z tym w latach 2009 i 2010 koszty dla budżetu 

państwa wyniosą około 9-10 milionów złotych rocznie. 
Zgodnie z § 3 rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 15 marca 2008 r., 

ponieważ od dnia 15 marca rozpoczyna się termin składania przez rolników 

wniosków o przyznanie płatności do gruntów rolnych oraz płatności cukrowej, zatem 

do tego czasu regulacje związane z przyznawaniem płatności powinny być już 

obowiązujące.  

Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej do prawa 

krajowego. W związku z powyższym projekt rozporządzenia nie podlegał procedurze 

notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.                 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 
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169, poz. 1414). W trakcie uzgodnień projektu rozporządzenia nie wpłynęło żadne 

zgłoszenie o zainteresowaniu pracami nad projektem na podstawie przepisów                    

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 

 Projekt rozporządzenia nie znajdował się w programie prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
 
 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

 

Rozporządzenie dotyczy rolników uprawiających rośliny na cele energetyczne. 

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

 

Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z następującymi organizacjami 

społecznymi: 

 
1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników               

i Organizacji Rolniczych 

2) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  

3) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych 

,,Solidarność" 

4) Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej ,,SOLIDARNI” 

5) Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej 

Polskiej 

6) Związek Zawodowy Rolników ,,Ojczyzna” 

7) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 

8) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego 

9) Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych 

10) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników 

11) Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych 

12) Krajowa Rada Izb Rolniczych 

13) Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego 

14) Krajowa Izba Biopaliw 
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15) Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 

16) Związek Zawodowy Rolnictwa ,,Samoobrona” 

 
 

3.  Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

 

Wejście w życie rozporządzenia wpłynie na sektor finansów publicznych w sposób i 

w wysokości oszacowanej powyżej. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym                      

na funkcjonowanie przedsiębiorstw  

 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na zmniejszenie konkurencyjności 

polskiej gospodarki i nie wpłynie na przedsiębiorczość.  

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

 

Wejście w życie rozporządzenia nie wypłynie na rozwój regionalny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02/12si 



Projekt 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

 
z dnia                                          

 

w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania pomocy do plantacji 
upraw trwałych oraz szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać plantacje,  

których dotyczy wniosek o przyznanie pomocy 
 
 

Na podstawie art. 29a ust. 14 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach (Dz. 

U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r., Nr ….., poz. …..) zarządza się, co 

następuje: 

 
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania rolnikowi 

pomocy do założenia plantacji trwałych, zwanej dalej ”pomocą”. 

 

§ 2. Pomoc może być przyznana do plantacji, która:  

1) została założona na działkach posiadających co najwyżej IV klasę bonitacyjną 

gleby; 

2) została założona zgodnie z wymogami agrotechniki. 

 

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w § 2, powinien zawierać w 

szczególności:  

1) dane personalne rolnika; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) rolnika oraz numer identyfikacyjny w 

krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), 

jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny 

powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL); 
                                                 
1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie  
§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 216, poz. 1599). 
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3) numer identyfikacyjny rolnika, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności, jeżeli został nadany; 

4) powierzchnię plantacji trwałych; 

5) datę założenia plantacji trwałych; 

6) numer rachunku bankowego rolnika wnioskującego o pomoc. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy składa się na formularzu opracowanym i 

udostępnionym przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. 

 

§ 4. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się: 

1) kopię wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych, złożonego 

w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w roku ubiegania się o 

pomoc, z dołączoną kopią materiału graficznego określającego granice plantacji; 

2) oświadczenie o treści: „Zobowiązuję się do utrzymywania założonej plantacji 

roślin energetycznych, objętej wnioskiem o pomoc do plantacji trwałych zgodnie z 

minimalnymi normami, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnym norm (Dz.U. Nr 46, 

poz. 306), przez okres co najmniej kolejnych 8 lat, licząc od dnia złożenia 

wniosku o pomoc. Wszystkie rośliny zebrane z plantacji w powyższym okresie 

zostaną przeznaczone na cele energetyczne.”. 

          

§ 5. 1. Przed przyznaniem pomocy Agencja Rynku Rolnego przeprowadza kontrolę na 

miejscu w zakresie spełnienia warunków do jej przyznania. 

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwy ze względu na 

miejsce położenia plantacji, odmawia w drodze decyzji przyznania pomocy, jeżeli:  

1) plantacja trwała nie spełnia warunków, o których mowa w § 2; 

2) do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty określone w § 4. 

 

§ 6. 1. Pomoc do plantacji trwałych jest wypłacana w dwóch ratach. 

2. Pierwsza rata, w wysokości 60% pomocy, jest wypłacana do zakończenia roku,  

w którym złożono wniosek o jej przyznanie. 
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3. Druga rata, w wysokości 40% pomocy, jest wypłacana po przeprowadzeniu, 

w okresie wegetacji roślin, kontroli na miejscu udatności uprawy, jednak nie później 

niż do zakończenia roku następującego po roku, w którym złożono wniosek o jej 

przyznanie. 

 

§ 7. Rolnik może zrezygnować z pomocy do dnia poprzedzającego dzień, w którym 

decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna. 
 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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Uzasadnienie 

 
 
 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia z art. 29a ust. 14 ustawy z 

dnia 26 stycznia 2008 r. o płatnościach (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 

2008 r. Nr ….., poz. …..), zgodnie z którym minister właściwy do spraw rolnictwa oraz 

rynków rolnych został upoważniony do określenia szczegółowych warunków oraz trybu 

przyznawania pomocy do plantacji upraw trwałych oraz szczegółowe wymagania, jakie 

powinny spełniać plantacje, których dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, mając na 

względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tej pomocy. 

Dotychczas, przedmiot rozporządzenia nie był regulowany w przepisach 

krajowych, bowiem pomoc do zakładania plantacji trwałych roślin energetycznych nie 

była udzielana rolnikom w Polsce. 

W projekcie rozporządzenia zostały określone szczegółowe warunki przyznawania 

pomocy finansowej do plantacji upraw trwałych na podstawie danych dotyczących 

wymagań glebowych i klimatycznych  przekazanych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi przez Ministerstwo Środowiska (Departament Globalnych Problemów Środowiska i 

Zmian Klimatu) oraz Instytuty Badawcze: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 

Uprawnych i Instytut Uprawy i Nawożenia Gleboznawstwa w Puławach.  

W projekcie określono szereg wymogów, jakie powinny być spełnione przy 

lokalizacji plantacji. Między innymi przyjęto, że nie można lokalizować plantacji na 

glebach o klasach I, II, III. Takie podejście ma na celu zapewnienie przeznaczania na 

cele upraw roślin na cele energetyczne gleb słabszych.  

W projekcie określono treść wniosku o przyznanie pomocy. Przewiduje się, że 

formularz wniosku zostanie określony przez prezesa Agencji Rynku Rolnego. 

Mając na celu zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem pomocy w 

projekcie rozporządzenia określono szereg zobowiązań dla rolnika, który składa wniosek 

o przyznanie pomocy finansowej do założenia plantacji trwałej. Zobowiązania te 

realizowane będą przez dołączanie do składanego wniosku dokumentów 

potwierdzających, np. tytuł własności do zgłaszanych do założenia plantacji działek. 

Zobowiązania te są konieczne ze względu na fakt, że wskazane w projekcie rośliny 
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uprawiane na cele energetyczne są roślinami ekspansywnymi i należy zapobiegać ich 

niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się.  

Określono tryb przyznawania pomocy określając, że wypłata pomocy następować 

będzie w dwóch częściach: 60% kwoty pomocy do zakończenia roku, w którym złożono 

wniosek o jej przyznanie oraz 40% do końca roku następującego po roku, w którym 

złożono wniosek o jej przyznanie. Ma to na celu ocenę udatności uprawy oraz kontrolę 

faktyczną powierzchni zajętej pod plantację. 

Projekt przewiduje możliwość rezygnacji rolnika z otrzymania pomocy. Rolnik może 

zrezygnować z pomocy do dnia poprzedzającego dzień, w którym decyzja o przyznaniu 

pomocy stanie się ostateczna. 

Zgodnie z § 8 rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, ponieważ od dnia 

15 marca rozpoczyna się termin składania przez rolników wniosków o przyznanie 

płatności do gruntów rolnych oraz płatności cukrowej, zatem do tego czasu regulacje 

związane z przyznawaniem płatności powinny być już obowiązujące.  

Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej do prawa 

krajowego. W związku z powyższym projekt rozporządzenia nie podlega procedurze 

notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.                 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414). W trakcie uzgodnień projektu rozporządzenia nie wpłynęło żadne zgłoszenie 

o zainteresowaniu pracami nad projektem na podstawie przepisów o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 

 Projekt rozporządzenia nie znajdował się w programie prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

 

Rozporządzenie dotyczy rolników uprawiających rośliny na cele energetyczne. 

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

 

Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z następującymi organizacjami 

społecznymi: 

 
1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników  

i Organizacji Rolniczych 

2) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  

3) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych 

,,Solidarność" 

4) Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej ,,SOLIDARNI” 

5) Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej 

6) Związek Zawodowy Rolników ,,Ojczyzna” 

7) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 

8) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego 

9) Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych 

10) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników 

11) Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych 

12) Krajowa Rada Izb Rolniczych 

13) Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego 

14) Krajowa Izba Biopaliw 

15) Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 

16) Związek Zawodowy Rolnictwa ,,Samoobrona”  
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3.  Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

 

Wejście w życie rozporządzenia wpłynie na sektor finansów publicznych. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym                      

na funkcjonowanie przedsiębiorstw  

 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na zmniejszenie konkurencyjności polskiej 

gospodarki i nie wpłynie na przedsiębiorczość.  

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

 

Wejście w życie rozporządzenia nie wypłynie na rozwój regionalny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02/15si 
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PROJEKT 
ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

 
z dnia                                           

 
w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zwrotu całości lub części 

pomocy do plantacji trwałych  
 

Na podstawie art. 29b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach 

(Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr ..., poz. ...) zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1. 1.  Pomoc do plantacji trwałych, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 2007 r. o płatnościach, zwanej dalej ,,ustawą”, podlega  zwrotowi 

w przypadku gdy: 

1) plantacja nie spełnia wymogów których mowa art. 29a ust. 5 pkt 1 

ustawy, wysokość zwrotu określa się zgodnie z zasadami zawartymi       

w rozporządzeniu  Komisji (WE) Nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. 

(Dz. Urz. L 141 z 30.4.2004, str. 18); 

2) nie zostały zebrane rośliny energetyczne przeznaczone na cele 

energetyczne, pomoc podlega zwrotowi w wysokości 1/8 przyznanej 

pomocy za każdy rok w którym stwierdzono taki fakt; 

3) nie wszystkie rośliny zebrane z plantacji w okresie, o którym mowa w art. 

29a ust. 5 pkt 1, będą przeznaczone na cele energetyczne, pomoc 

podlega zwrotowi proporcjonalnie do różnicy stwierdzonej pomiędzy 

zebranym plonem a plonem przeznaczonym na cele energetyczne, przy 

czym wysokość zwrotu w danym roku nie może przekroczyć 1/8 wartości 

przyznanej pomocy; 

4) rolnikowi nie zostanie przyznana płatność do upraw roślin 

energetycznych na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt  3 

ustawy, pomoc podlega zwrotowi w wysokości 1/8 przyznanej  pomocy. 

                                            
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie              

§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 
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2. Spełnianie wymogów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, jest kontrolowane 

każdego roku, przez okres 8 lat od dnia przyznania pomocy, przez właściwą 

jednostkę organizacyjną Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

§ 2. 1.  Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego ustala, w drodze 

decyzji, wysokość zwrotu pomocy z tytułu założenia plantacji trwałych. 

         2.  Termin zwrotu pomocy wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której 

mowa w ust. 1 .  

 
§ 3.  Zwroty pomocy są wpłacane na rachunek bankowy Agencji Rynku Rolnego 

wskazany w decyzji o zwrocie pomocy. 

 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2008 r.  

 

    

 

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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Uzasadnienie 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego                     

w art. 29b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach (Dz. U. Nr 35, 

poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr ..., poz. ...), zgodnie z którym minister 

właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

dokonywania zwrotu całości lub części pomocy do plantacji trwałych, mając na 

względzie konieczność zróżnicowania wysokości kwoty odzyskiwanej z tej pomoc w 

zależności od rodzaju naruszenia warunków jej przyznawania oraz zabezpieczenie 

przed nieuzasadnionym przyznawaniem tej pomocy. 

 Mając na uwadze rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 

2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w 

ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla 

rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, 

(WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE)              

nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001,         

a w szczególności art. 90a, rozporządzenie ma stanowić element stanowiący 

wypełnienie możliwości przyznawania przez państwo członkowskie pomocy do 

wysokości 50 % kosztów związanych z założeniem trwałych upraw na obszarach 

będących przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy z tytułu upraw roślin 

energetycznych. 

Pomoc do zakładania plantacji upraw trwałych na obszarach będących 

przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy z tytułu upraw roślin energetycznych ma 

na celu nadanie większego znaczenia trwałym uprawom roślin energetycznych oraz 

dostarczyć bodźca, który spowoduje wzrost produkcji tych roślin. 

 Polska przyjęła narodowe cele wskaźnikowe, które zakładają osiągnięcie 7,5% 

udziału energii wytwarzanej w źródłach odnawialnych do 2010 r. W polskich 

warunkach uprawy roślin na biomasę stanowią główny czynnik produkcji energii 

odnawialnej. Ponadto uprawa roślin energetycznych przyczynia się do wykorzystania 

zasobów ludzkich na obszarach wiejskich oraz produkcji energii przyjaznej 

środowisku. 

W celu zagwarantowania prawidłowego wykorzystania środków na zakładanie 

plantacji trwałych upraw na obszarach będących przedmiotem wniosku o przyznanie 
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pomocy z tytułu upraw roślin energetycznych, rozporządzenie określa sankcje za 

naruszenie warunków przyznawania tej pomocy.  

Ustalając wysokość kary, wzięto pod uwagę, że środki na zakładanie plantacji 

upraw trwałych na obszarach będących przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy 

z tytułu upraw roślin energetycznych nie były do tej pory w Rzeczypospolitej Polskiej 

przyznawane, zatem rok 2008 jest pierwszym rokiem, w którym płatność ta została 

wdrożona i ma być wypłacana. W związku z powyższym projektodawca uznał, iż 

kary, których wysokość uzależniona jest wyłącznie od decyzji prawodawcy 

krajowego, nie powinny być zbyt dotkliwe. 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2008 r. 

Jest to korzystne dla rolników, którzy będą składali wnioski o pomoc na zakładanie 

plantacji w 2008 r. Wejście w życie rozporządzenia w zaproponowanym terminie nie 

narusza zasad demokratycznego państwa prawnego.  

Projekt rozporządzenia wdraża przepisy Unii Europejskiej i w związku z tym 

jego projekt nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. 

Nr 65, poz. 597).  

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

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia 

zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Projekt rozporządzenia  znajduje się w programie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi na okres styczeń – czerwiec 2008 r. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 
  

Projekt rozporządzenie oddziałuje na rolników, którzy otrzymają pomoc na 

zakładanie plantacji upraw trwałych na obszarach będących przedmiotem wniosku 

o przyznanie pomocy z tytułu upraw roślin energetycznych. 
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2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
  

Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z następującymi organizacjami 

społecznymi: 

1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników               

i Organizacji Rolniczych 

2) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  

3) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych 

,,Solidarność" 

4) Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej ,,SOLIDARNI” 

5) Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej 

Polskiej 

6) Związek Zawodowy Rolników ,,Ojczyzna” 

7) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 

8) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego 

9) Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych 

10) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników 

11) Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych 

12) Krajowa Rada Izb Rolniczych 

13) Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego 

14) Krajowa Izba Biopaliw 

15) Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 

16) Związek Zawodowy Rolnictwa ,,Samoobrona” 

 
 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych w tym budżet państwa i 

budżety jednostek samorządu terytorialnego 
  

Projekt rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
  

 Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 
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5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
  

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02/16si 
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Projekt 
ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

z dnia                                            

w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie wymagań  
w zakresie płatności do upraw roślin energetycznych  

oraz płatności do owoców miękkich 
 

Na podstawie art. 45a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach 

(Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666  oraz z 2008 r. Nr ……, poz. ………) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Za naruszenia ustawy, o których mowa w: 

1) art. 45a ust. 1 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o 

płatnościach (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr ……, 

poz. ………), zwanej dalej „ustawą”  - wysokość kary pieniężnej wynosi 1000 

złotych; 

2) art. 45a ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy - wysokość kary pieniężnej wynosi 2 000 

złotych; 

3) art. 45a ust. 1 pkt 3 ustawy - wysokość kary pieniężnej wynosi 10 000 złotych; 

4)  art. 45a ust. 1 pkt 4 - 6 ustawy - wysokość kary pieniężnej wynosi 10 000 

złotych. 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
 
 
 
 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 

 

http://www.abc.com.pl/serwis/du/1994/0196.htm


UZASADNIENIE 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 45a 

ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach (Dz. U. Nr 35, poz. 217 

i  Nr  99, poz. 666  oraz z 2008 r. Nr ……, poz. ………), zgodnie z którym minister 

właściwy do spraw rynków rolnych został zobowiązany do określenia, w drodze 

rozporządzenia, wysokości kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 

45a ust. 1 w/w ustawy. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. 

zmieniającym i poprawiającym rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające 

wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki 

rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 

przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

(Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 8) Rzeczpospolita Polska, jako państwo 

członkowskie stosujące system jednolitej płatności obszarowej (SAPS), od dnia 1 

stycznia 2007 r. została objęta systemem pomocy do upraw roślin energetycznych.  

Szczegółowe zasady i warunki przyznania płatności do upraw roślin 

energetycznych zostały uregulowane w rozdziale 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 

1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów 

wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania 

odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, 

str.1, z późn. zm.). 

Ustalając wysokość kar należało wziąć pod uwagę art. 45a ust. 2 ustawy, zgodnie 

z którym wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 

kwoty  10 000 złotych. 

      Zakres regulacji przedmiotowego projektu był dotychczas regulowany przepisami 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2007 r. w 

sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie wymagań w zakresie płatności do 

upraw roślin energetycznych (Dz.U. Nr 187, poz.1334), które zostanie uchylone 

rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

2007 r. o płatnościach (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666  oraz z 2008 r. 

Nr  ……, poz. ………). 
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Potrzeba wydania nowych przepisów wynika z konieczności wykonania 

upoważnienia w nowym brzmieniu. Zmiana upoważnienia została dokonana w 

związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do 

gruntów rolnych i płatności cukrowej. W ustawie zmieniającej zmodyfikowano 

upoważnienia dotyczące określenia wysokości kar pieniężnych, w związku z 

wejściem w życie nowych regulacji odnośnie wymagań podstawowych, pochodnych i 

podporządkowanych, zgodnie z art. 32 rozporządzenia nr 1973/2004. Ponadto, 

rozdzielono upoważnienia do określania wysokości kar pieniężnych za naruszenie 

przepisów Unii Europejskiej (art. 45 ustawy) od upoważnienia do określania 

wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów krajowych (art.45a ustawy). 

Przedmiotowy projekt dotyczy wykonania upoważnienia do określania wysokości kar 

pieniężnych za naruszenie przepisów krajowych. 

Biorąc pod uwagę wytyczne do upoważnienia ustawowego, wysokość kar 

zróżnicowano w zależności od rodzaju naruszeń i społecznej szkodliwości czynu. 

Wyższe kary ustalono dla podmiotów gospodarczych, a niższe dla wnioskodawców 

(§ 1 projektu).  

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia (§ 2 projektu). 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do 

prawa Unii Europejskiej. W związku z powyższym projekt rozporządzenia nie 

podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 

grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 

169, poz. 1414).  

Projekt rozporządzenia znajduje się w programie prac legislacyjnych. 

Ocena skutków regulacji 
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Rozporządzenie ma wpływ na sytuację wnioskodawców, podmioty skupujące i 

pierwsze jednostki przetwórcze, które przeznaczają rośliny energetyczne na cele 

energetyczne. 
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2. Konsultacje społeczne  

Projekt zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi oraz zostanie skierowany do konsultacji społecznych z niżej 

wymienionymi organizacjami reprezentującymi rolników: 

1) Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”                       

2) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i 

Organizacji Rolniczych 

3) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 

4) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych 

„Solidarność” 

5) Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej  „Solidarni” 

6) Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna” 

7) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych   

8) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego                       

9) Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli                      

 Rolnych  

10) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników   

11) Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej 

Polskiej 

12) Federacja Związków Producentów Rolnych  

13) Krajowa Rada Izb Rolniczych  

14) Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego  

15) Krajowa Izba Biopaliw  

16) Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku  

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

 Projektowane rozporządzenie nie zwiększy wydatków budżetu.  

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

 Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie bezpośrednio na rynek pracy.  

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 
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 Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność 

polskiej gospodarki i przedsiębiorczość. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

     Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na rozwój 

regionalny. 
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