
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.

o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz
niektórych innych ustaw

(druk nr 408)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. O PŁATNOŚCIACH W RAMACH SYSTEMÓW

WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) działka rolna - działkę w rozumieniu art. 2 pkt 1a rozporządzenia nr 796/2004, o
powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha;

2) gospodarstwo rolne - gospodarstwo w rozumieniu art. 2 lit. b rozporządzenia nr
1782/2003, znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

<2a) wzajemna zgodność – wzajemną zgodność w rozumieniu art. 2 pkt 30
rozporządzenia nr 796/2004;

2b) wymóg – wymóg w rozumieniu art. 2 pkt 34 rozporządzenia nr 796/2004;
2c) nieprawidłowość – nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia

nr 796/2004;
2d) niezgodność – niezgodność w rozumieniu art. 2 pkt 35 rozporządzenia

nr 796/2004;>
3) normy - normy w rozumieniu art. 2 pkt 33 rozporządzenia nr 796/2004;

3a) jednolita płatność obszarowa - jednolitą płatność obszarową, o której mowa w art.
143b ust. 1 rozporządzenia nr 1782/2003;

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 rozporządzenia nr 1782/2003;
5) płatność uzupełniająca - uzupełniającą krajową płatność bezpośrednią, o której

mowa w art. 143c rozporządzenia nr 1782/2003;
6) płatność cukrowa - oddzielną płatność z tytułu cukru, o której mowa w art. 143ba

ust. 1 rozporządzenia nr 1782/2003;
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6a) płatność do pomidorów - oddzielną płatność z tytułu 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 uprawy rzepaku
objętej wnioskiem o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych;

6c) pomoc do plantacji trwałych - pomoc finansową, o której mowa w art. 90a
rozporządzenia nr 1782/2003;

7) rolnik - rolnika w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia nr 1782/2003;
8) trwałe użytki zielone - trwałe użytki zielone w rozumieniu art. 2 pkt 2

rozporządzenia nr 796/2004;
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 przetwórcę w rozumieniu art. 23 lit. d

rozporządzenia nr 1973/2004;
12) podmiot skupujący - odbiorcę w rozumieniu art. 23 lit. e rozporządzenia nr

1973/2004;
13) wnioskujący o płatność do owoców miękkich - wnioskodawcę w rozumieniu art.

171d lit. a rozporządzenia nr 1973/2004;
14) przetwórca owoców miękkich - pierwszego przetwórcę 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.

Art. 4.
<1.> Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencją",

akredytowana na podstawie odrębnych przepisów jako agencja płatnicza, realizuje
zadania i kompetencje agencji płatniczej określone w przepisach Unii Europejskiej, o
których mowa w art. 1 pkt 1, w zakresie płatności bezpośredniej i płatności
uzupełniającej, zwanych dalej "płatnościami obszarowymi", płatności cukrowej oraz
płatności do pomidorów, uregulowanych w niniejszej ustawie.

<2. Agencja jest właściwym organem krajowym, o którym mowa w art. 3 ust. 2
rozporządzenia nr 1782/2003.>

Art. 7.
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 gospodarstwa rolnego, kwalifikujące się do objęcia tą płatnością
zgodnie z art. 143b ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1782/2003, jeżeli:

1) na ten dzień posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż określona
dla Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku nr XX do rozporządzenia nr 1973/2004;

2) wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami przez cały rok
kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;
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<2a) przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony
wniosek o przyznanie tej płatności;>

3) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności.

2. Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności
obszarowej, przysługują 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 wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności
obszarowej.

2a. Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności
obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności, przysługuje płatność
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".

3. Wnioskodawcy przysługuje płatność do upraw roślin energetycznych na będące w jego
posiadaniu grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, jeżeli:

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 przez cały rok
kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;

<2a) przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony
wniosek o przyznanie tej płatności;>

3) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 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 rozporządzenia nr 1973/2004, powinna być
zawarta z podmiotem skupującym albo pierwszą jednostką przetwórczą, które
zostały zatwierdzone w rozumieniu tego rozporządzenia,

b) płatność przysługuje również w przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1
rozporządzenia nr 1973/2004,

c) w przypadku gdy dla danej rośliny energetycznej nie określono plonu
reprezentatywnego, wnioskodawca powinien dostarczyć do zatwierdzonych
podmiotów, o których mowa w lit. a, wykorzystać lub przetworzyć na cele
energetyczne w gospodarstwie, o którym mowa w sekcji 7 rozporządzenia nr
1973/2004, całkowitą ilość zebranych roślin energetycznych.

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 krajowa, o której mowa w art. 110v ust. 4 tego rozporządzenia,
zwana dalej "pomocą krajową do owoców", na będące w jego posiadaniu grunty rolne
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wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, kwalifikujące się do objęcia tymi płatnościami
zgodnie z art. 110v ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, jeżeli:

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 przez cały rok
kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;

<2a) przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony
wniosek o przyznanie tej płatności;>

3) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności;

4) zostały spełnione warunki określone w rozdziale 17d rozporządzenia nr 1973/2004.
3b. Umowa o przetwórstwo albo zobowiązanie do realizacji dostawy, o których mowa w art.

171da rozporządzenia nr 1973/2004, oprócz danych, o których mowa w art. 171da ust. 2
lit. a i b tego rozporządzenia, 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 rozporządzenia nr 1973/2004, wnioskujący o płatność do owoców miękkich
składa kierownikowi biura powiatowego Agencji w terminie do dnia 31 maja roku, w
którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.]

<3c. Kopię umowy o przetwórstwo albo zobowiązania do realizacji dostawy, o których
mowa w art. 171da rozporządzenia nr 1973/2004, wnioskujący o płatność obszarową
do owoców miękkich składa kierownikowi biura powiatowego Agencji w terminie
do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.>

[4. Wysokość płatności obszarowych w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn
deklarowanej przez rolnika powierzchni kwalifikującej się do objęcia płatnościami
obszarowymi, po uwzględnieniu zmniejszeń wynikających ze stwierdzonych
nieprawidłowości, i stawek płatności obszarowych na 1 ha tej powierzchni.]

<4. Wysokość płatności obszarowych w danym roku kalendarzowym ustala się jako
iloczyn deklarowanej przez rolnika powierzchni kwalifikującej się do objęcia
płatnościami obszarowymi i stawek płatności obszarowych na 1 ha tej powierzchni,
po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych
nieprawidłowości oraz niezgodności.>

4a. Stawka przejściowych płatności obszarowych z tytułu owoców miękkich, o których
mowa w art. 110v ust. 1-4 rozporządzenia nr 1782/2003, zwanych dalej "płatnościami
obszarowymi do owoców miękkich", składa się z sumy stawki pomocy wspólnotowej do
owoców oraz uzupełniającej ją stawki pomocy krajowej do owoców.

5. Każda z płatności obszarowych za dany rok kalendarzowy może być przyznana tylko raz.
6. W przypadku gdy działka rolna stanowi przedmiot posiadania samoistnego i posiadania

zależnego, płatności obszarowe przysługują posiadaczowi zależnemu.
7. W przypadku gdy działka rolna jest przedmiotem współposiadania, płatności obszarowe

przysługują temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili
pisemną zgodę.

8. Zgodę, o której mowa w ust. 7, dołącza się do wniosku o przyznanie płatności
obszarowych.
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Art. 17.
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa:

1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa
corocznie, w drodze rozporządzenia:

a) stawkę jednolitej płatności obszarowej, mając na względzie art. 143b ust. 2 i 7
rozporządzenia nr 1782/2003 oraz kurs wymiany euro ustalany zgodnie z art. 3
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.
ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla
euro w rolnictwie i zmieniającym 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 poszczególnych upraw, mając na względzie
możliwość zróżnicowania stawek w zależności od preferowanych kierunków
rozwoju produkcji rolnej, założenia do ustawy budżetowej na dany rok i kurs
wymiany euro ustalany zgodnie z rozporządzeniem nr 1913/2006;

1a) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa
corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę pomocy krajowej do owoców
stanowiącą część stawki płatności do owoców miękkich, uwzględniając wysokość
pomocy wspólnotowej do owoców na dany rok i dopuszczalną możliwą wysokość
pomocy krajowej do owoców, jak również założenia do ustawy budżetowej na dany
rok oraz kurs wymiany euro ustalony zgodnie z rozporządzeniem nr 1913/2006;

2) określi, w drodze rozporządzenia:
a) rodzaje roślin, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3, uwzględniając wykaz

systemów wsparcia określony w załączniku I do rozporządzenia nr 1782/2003,
założenia Wspólnej Polityki Rolnej oraz biorąc pod uwagę, że uprawy roślin, do
których przysługują płatności uzupełniające, prowadzi się zgodnie z przepisami
Unii Europejskiej dotyczącymi udzielania wsparcia do tych upraw,

b) minimalne normy, uwzględniając art. 5 rozporządzenia nr 1782/2003 oraz
załącznik IV do tego rozporządzenia, a także biorąc pod uwagę warunki
glebowe i klimatyczne, istniejące systemy gospodarowania, wykorzystanie
gruntów rolnych, metody upraw i strukturę gospodarstw rolnych, jak również
art. 30 ust. 2 rozporządzenia nr 796/2004,

c) całkowitą szerokość obiektów, o których mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia
nr 796/2004, uwzględniając tradycyjną szerokość tych obiektów na danym
terenie[.]<;>

<3) ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”, wykaz wymogów określonych w przepisach Unii
Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te
przepisy.>

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw
rolnictwa może uzależnić wysokość stawki płatności uzupełniających dla określonych
upraw od liczby zwierząt danego gatunku posiadanych przez rolnika w danym okresie
lub w danym dniu.

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, minister właściwy do spraw
rolnictwa może uzależnić objęcie danego rodzaju roślin płatnościami uzupełniającymi od
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liczby zwierząt danego gatunku posiadanych przez rolnika w danym okresie lub w danym
dniu, lub od przyznania rolnikowi określonej płatności obszarowej w danym okresie lub
do danej powierzchni gruntów rolnych.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych
określą, w drodze rozporządzenia:

1) corocznie, plony reprezentatywne roślin energetycznych, mając na uwadze średnie
plony poszczególnych gatunków roślin energetycznych uzyskiwane z jednego
hektara uprawy tych roślin;

2) (uchylony);
3) terminy dokonywania przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze

jednostki przetwórcze określonych czynności, w tym składania dokumentów i
przedstawiania informacji, w zakresie określonym dla państwa członkowskiego w
rozporządzeniu nr 1973/2004, mając na względzie terminy wypłaty płatności do
upraw roślin energetycznych oraz uwzględniając umożliwienie przeprowadzenia
kontroli danych zawartych we wnioskach o przyznanie płatności do upraw roślin
energetycznych oraz kontroli przetwarzania roślin energetycznych;

4) (uchylony);
5) (uchylony).

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 reprezentatywnego 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 uprawiany dany gatunek roślin energetycznych, mając na względzie podział
administracyjny kraju.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje roślin, do których nie przysługują płatności do roślin energetycznych, mając

na względzie możliwości kontroli przetwarzania roślin energetycznych na produkty
energetyczne oraz niekorzystny wpływ tych roślin na środowisko;

2) minimalną powierzchnię upraw poszczególnych roślin energetycznych, mając na
względzie warunki przyznawania płatności do upraw roślin energetycznych;

3) rodzaje roślin, inne niż wymienione w art. 33 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr
1973/2004, do których przysługują płatności do roślin energetycznych, mając na
względzie art. 33 ust. 1 akapit drugi tego rozporządzenia.

Art. 22.
1. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła od dnia złożenia wniosku o przyznanie

jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej do dnia doręczenia decyzji w
sprawie przyznania tych płatności, płatności te przysługują spadkobiercy, który:

1) objął w posiadanie grunty rolne, których dotyczył wniosek o przyznanie jednolitej
płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej, i które w dniu 31 maja roku, w
którym został złożony ten wniosek, były w posiadaniu spadkodawcy albo
spadkobiercy;

2) spełnia warunki do przyznania danej płatności, z tym że w przypadku płatności
uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją i płatności
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uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych
na trwałych użytkach zielonych, płatności te przysługują, jeżeli spadkobierca spełnia
warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o wstąpienie
odpowiednio do postępowania w sprawie przyznania jednolitej płatności obszarowej
lub płatności uzupełniającej.

1a. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła od dnia złożenia wniosku o przyznanie
płatności do upraw roślin energetycznych, płatności do owoców miękkich lub pomocy do
rzepaku, do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania, płatności te lub pomoc
przysługują spadkobiercy, który:

1) objął w posiadanie grunty rolne, których dotyczył wniosek o przyznanie tych
płatności lub pomocy;

2) spełnia warunki do przyznania danej płatności lub pomocy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 1a, spadkobierca wstępuje do toczącego się

postępowania na miejsce spadkodawcy na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od
dnia otwarcia spadku.

3. Spadkobierca podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny,
nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, albo dołącza do
tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca dołącza:
1) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
2) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie

nabycia spadku:
a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

albo
[b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo
– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo

upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego
wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią
tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza
albo upoważnionego pracownika Agencji.]

<b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:
– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo
– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo

upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania
tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo
kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo>

<3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez
notariusza.>

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, spadkobierca składa prawomocne
postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia się tego postanowienia.
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[6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do
nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca 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
pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego spadkobiercy na
miejsce spadkodawcy i przyznanie mu płatności lub pomocy.]

<6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego
aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że
uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca
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 pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego
spadkobiercy na miejsce spadkodawcy 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 płatności 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 przez spadkobiercę prawomocnego postanowienia sądu o
stwierdzeniu nabycia spadku.]

<8. Decyzję w sprawie przyznania płatności lub pomocy, o których mowa w ust. 1 i 1a,
wydaje się po złożeniu przez spadkobiercę prawomocnego postanowienia sądu o
stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.>

Art. 24.
1. Rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym

roku i który złożył wniosek o przyznanie tej płatności oraz który zawarł:
[1) na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru umowę dostawy buraków

cukrowych zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego
2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz. Urz. UE L 58 z
28.02.2006, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 318/2006", albo]

<1) na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru umowę dostawy buraków
cukrowych zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20
lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.
Urz. UE L 58 z 28.02.2006, str. 1) albo >

2) na rok gospodarczy 2005/2006 umowę dostawy buraków cukrowych z producentem
cukru, który zrzekł się w roku gospodarczym 2006/2007 kwoty zgodnie z art. 3
rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającego
tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej
polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2006, str. 42)

- przysługuje płatność cukrowa.
1a. Płatność cukrowa przysługuje również w przypadku 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 zawarcia tej umowy lub
2) ze spadkodawcą rolnika wnioskującego o płatność cukrową, lub
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3) z przekazującym gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną,
emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik
wnioskujący o płatność cukrową mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne
z ustawy.

[2. Wysokość płatności cukrowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn ilości
buraków cukrowych objętych umową dostawy, o której mowa w ust. 1 i 1a,
przeznaczonych do wyprodukowania cukru kwotowego w rozumieniu art. 2 pkt 5
rozporządzenia nr 318/2006, i stawki tej płatności na 1 tonę buraków cukrowych.]

<2. Wysokość płatności cukrowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako
iloczyn ilości buraków cukrowych objętych umową dostawy, o której mowa w ust. 1
i 1a, przeznaczonych do wyprodukowania cukru kwotowego w rozumieniu art. 2
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r.
ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe
dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (Dz. Urz. L 299 z 16.11.2007, str. 1) i stawki tej płatności na 1
tonę buraków cukrowych, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń
wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości oraz niezgodności.>

3. Płatność cukrową przyznaje się na wniosek rolnika w decyzji w sprawie przyznania
płatności obszarowej, o której mowa w art. 19 ust. 1.

4. W przypadku gdy rolnik albo spadkodawca rolnika nie występował uprzednio z
wnioskiem o przyznanie płatności cukrowej, do wniosku, o którym mowa w ust. 3,
dołącza się oryginał umowy, o której mowa w ust. 1, albo kopię tej umowy,
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez producenta cukru.

5. Do płatności cukrowej przepisy art. 18 ust. 2, 3 i 5 oraz art. 19 ust. 2-5 i 7 stosuje się
odpowiednio.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności
cukrowej, uwzględniając wysokość kwoty określonej na ten cel w rozporządzeniu nr
1782/2003 oraz kurs wymiany euro ustalony zgodnie z rozporządzeniem nr 1913/2006.

Art. 24a.
1. Rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym

roku i który złożył wniosek o przyznanie tej płatności oraz który w roku gospodarczym
2006/2007 dostarczył pomidory do przetworzenia zgodnie ze świadectwem dostawy
owoców i warzyw do przetwórstwa, określonym 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, dostarczonych przez:

1) wnioskującego o płatność do pomidorów lub
2) małżonka wnioskującego o płatność do pomidorów, nawet jeżeli osoby te nie

pozostawały w związku małżeńskim w roku gospodarczym, o którym mowa w ust. 1,
lub

3) spadkodawcę wnioskującego o płatność do pomidorów, lub
4) przekazującego gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną,

emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik
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wnioskujący o płatność do pomidorów mógłby dziedziczyć przekazane
gospodarstwo rolne z ustawy.

[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.]

<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, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze
stwierdzonych nieprawidłowości oraz niezgodności.>

4. Płatność do pomidorów przyznaje się na pisemny wniosek.
5. Płatność do pomidorów przyznaje się w decyzji w sprawie przyznania płatności, o której

mowa w art. 19 ust. 1. W decyzji określa się ilość pomidorów, do której przysługuje
rolnikowi 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 porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności do
pomidorów, uwzględniając wysokość kwoty określonej na ten cel w art. 143bb ust. 2
rozporządzenia nr 1782/2003, masę netto pomidorów dopuszczonych do przetworzenia w
roku gospodarczym 2006/2007 oraz kurs wymiany euro ustalony zgodnie z
rozporządzeniem nr 1913/2006.

[Art. 24c.
Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki lub szczegółowy tryb przyznawania płatności obszarowych, płatności cukrowej,
płatności do pomidorów i pomocy do rzepaku oraz szczegółowe wymagania, jakim powinny
odpowiadać uprawy poszczególnych roślin, w tym szczegółowe warunki lub tryb
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.]

<Art. 24c.
Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty płatności
obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i pomocy do rzepaku oraz
szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy poszczególnych roślin, w
tym szczegółowe warunki lub tryb 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.>

Art. 27.
1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności

cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku rolnik, do którego decyzja
została skierowana, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby
spadkodawcy jako stronie postępowania.
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2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy
jako stronie postępowania, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te wykonuje ten
spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę.

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 pomocy jest przedmiotem dziedziczenia.

[4. Spadkobierca rolnika, który nie kwestionuje należności 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 powiatowego
Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tych płatności lub pomocy przez
spadkodawcę, wraz z prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia
spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia, jednak nie
później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia doręczenia spadkodawcy decyzji w sprawie
przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub
pomocy do rzepaku.

5. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do
nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca występujący z
wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenia
pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na wypłatę mu płatności obszarowych,
płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku.]

<4. Spadkobierca rolnika, który nie kwestionuje należności 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
powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tych płatności
lub pomocy przez spadkodawcę, wraz z:

1) prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – w
terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu albo

2) zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez
notariusza – w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia
do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia

– jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia doręczenia spadkodawcy decyzji
w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do
pomidorów lub pomocy do rzepaku.

5. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego
aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że
uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca
występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązany dołączyć do
tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na
wypłatę mu płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub
pomocy do rzepaku.>

6. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności obszarowych, płatności cukrowej,
płatności do pomidorów 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 odmowie wypłaty płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do
pomidorów lub pomocy do rzepaku, decyzja, o której mowa w ust. 1, wygasa z mocy
prawa.
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Art. 28.
1. W przypadku gdy w danym roku stosunek wielkości powierzchni trwałych użytków

zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w rozumieniu art. 2 lit.
a rozporządzenia Komisji (WE) nr 795/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów
wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone
systemy wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz.
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 226, z późn. zm.), ustalony
zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 796/2004, w odniesieniu do wskaźnika
referencyjnego ustalonego zgodnie z art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 796/2004, zwanego
dalej "wskaźnikiem referencyjnym", zmaleje o więcej niż 5 %, zmiana sposobu
użytkowania trwałych użytków zielonych lub ich części, zadeklarowanych przez rolnika
w danym roku we wniosku o przyznanie płatności obszarowych, wymaga zgody
kierownika biura powiatowego Agencji.

2. Wniosek o udzielenie zgody jest składany nie później niż na 30 dni przed planowaną
zmianą sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych lub ich części.

3. Wnioski o udzielenie zgody są rozpatrywane według kolejności wpływu.
4. Odmawia się udzielenia zgody, jeżeli w danym roku z danych zgromadzonych w

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności wynika, że stosunek, o którym mowa w ust.
1, w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego zmalał o więcej niż 8 %.

5. Zgodę oraz odmowę udzielenia zgody wydaje się w drodze decyzji.
6. Jeżeli w danym roku stosunek, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do wskaźnika

referencyjnego zmalał o więcej niż 8 %, rolnik posiadający grunty przekształcone z
trwałych użytków zielonych jest obowiązany do przekształcenia, o którym mowa w art. 4
ust. 2 rozporządzenia nr 796/2004, do dnia 15 maja roku następnego.

<6a. Przekształcenie trwałych użytków zielonych bez zgody, o której mowa w ust. 1,
oraz nieprzekształcenie trwałych użytków zielonych, o którym mowa w ust. 6,
stanowi niezgodność.>

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi,
w drodze rozporządzenia, procent, o jaki rolnicy posiadający grunty przekształcone z
trwałych użytków zielonych są obowiązani do przekształcenia, o którym mowa w art. 4
ust. 2 rozporządzenia nr 796/2004, biorąc pod uwagę posiadaną przez rolników wielkość
powierzchni gruntów przekształconych z trwałych użytków zielonych oraz konieczność
zachowania wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych na odpowiednim
poziomie.

8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze obwieszczenia, ogłasza corocznie do
dnia 30 listopada, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",
procent, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek, o którym mowa w ust. 1, w
odniesieniu do wskaźnika referencyjnego.

Art. 30.
1. Agencja przeprowadza kontrole:
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[1) administracyjne i na miejscu, określone w przepisach Unii Europejskiej, o których
mowa w art. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 32;]

<1) administracyjne i na miejscu, określone w przepisach Unii Europejskiej, o
których mowa w art. 1 pkt 1, w tym kontrole w ramach wzajemnej zgodności
wymogów lub norm, z zastrzeżeniem art. 31a i 32;>

2) zbioru i ustalania ilości zebranych roślin energetycznych, dla których nie określono
plonu reprezentatywnego;

3) 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 przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1,
jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi,
kadrowymi i technicznymi, określonymi na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1.

3. Prezes Agencji ustala sposób i metody typowania do kontroli, o których mowa w ust. 1,
oraz liczbę podmiotów, które należy objąć określoną kontrolą.

Art. 31.
1. Czynności kontrolne w ramach kontroli na miejscu określonej w przepisach Unii

Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, przeprowadzanej przez Agencję, są
wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez Prezesa
Agencji.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do
wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich
wykonywania.

3. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania
jest obowiązana okazać imienne upoważnienie rolnikowi, jeżeli jest on obecny podczas
kontroli.

[4. Czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika także
wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli, zgodnie z art. 23a rozporządzenia
nr 796/2004.

5. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
1) wstępu na teren gospodarstwa rolnego;
2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich

odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów.
6. Z czynności kontrolnych sporządza się raport zgodnie z art. 28 i 48 rozporządzenia nr

796/2004.]
<4. Czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika także

wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli zgodnie z art. 23a ust. 1
rozporządzenia nr 796/2004.

5. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
1) wstępu na teren gospodarstwa rolnego;
2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
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3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z
nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;

4) pobierania próbek do badań;
5) żądania okazywania i udostępniania danych informatycznych.

6. Z czynności kontrolnych sporządza się raport zgodnie z art. 28 i 48 rozporządzenia
nr 796/2004, który w przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności, o której mowa
w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, zawiera również informację, o której
mowa w art. 48 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 796/2004.>

7. W przypadku gdy rolnik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może zgłosić
umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do ustaleń w nim zawartych, dyrektorowi
oddziału regionalnego 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
sporządziła.

<8. Jeżeli rolnik zrealizował wskazane w raporcie działania naprawcze, o których
mowa w art. 7 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 1782/2003, składa oświadczenie
o zrealizowaniu tych działań, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez
Agencję, do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego w sprawie
przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do
pomidorów.>

<Art. 31a.
1. Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub

siedzibę rolnika, jako specjalny organ kontroli, o którym mowa w art. 42 ust. 1
rozporządzenia nr 796/2004, jest właściwy do przeprowadzania kontroli na miejscu
w zakresie przestrzegania wymogów wskazanych w załączniku III lit. A ust. 6 – 8a
rozporządzenia nr 1782/2003, zwanej dalej „kontrolą wymogów”.

2. Czynności kontrolne w ramach kontroli wymogów są wykonywane przez osoby
posiadające imienne upoważnienie wydane przez powiatowego lekarza weterynarii,
o którym mowa w ust. 1.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do
wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich
wykonywania.

4. W przypadku konieczności wykonania czynności kontrolnych w ramach kontroli
wymogów poza obszarem działania powiatowego lekarza weterynarii, o którym
mowa w ust. 1, lekarz ten upoważnia do wykonania tych czynności powiatowego
lekarza weterynarii właściwego ze względu na położenie siedziby stada w
rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Do czynności
kontrolnych przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze
względu na położenie siedziby stada:

1) wykonuje czynności kontrolne w ramach kontroli wymogów w miejscu, zakresie
i terminie wskazanym w upoważnieniu;

2) sporządza protokół z wykonania czynności kontrolnych;
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3) niezwłocznie przekazuje protokół, o którym mowa w pkt 2, powiatowemu
lekarzowi weterynarii, o którym mowa w ust. 1.

6. Przed przystąpieniem do wykonania czynności kontrolnych w ramach kontroli
wymogów osoba upoważniona do ich wykonania jest obowiązana okazać imienne
upoważnienie do wykonania czynności kontrolnych rolnikowi, jeżeli jest on obecny
podczas kontroli.

7. Czynności kontrolne w ramach kontroli wymogów mogą być wykonywane podczas
nieobecności rolnika także wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli
zgodnie z art. 23a ust. 1 rozporządzenia nr 796/2004.

8. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli
wymogów mają prawo do:

1) wstępu na teren gospodarstwa rolnego, w tym do pomieszczeń i miejsc
związanych z utrzymywaniem lub przebywaniem zwierząt;

2) dostępu do zwierząt;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
4) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z

nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;
5) żądania okazywania i udostępniania danych informatycznych.

9. Rolnik jest obowiązany zapewnić przy wykonywaniu czynności kontrolnych
niezbędną pomoc.

10. Powiatowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1, sporządza raport z
czynności kontrolnych, który przekazuje do właściwego kierownika biura
powiatowego Agencji.

11. W przypadku gdy rolnik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może
zgłosić umotywowane zastrzeżenia, na piśmie, co do ustaleń w nim zawartych
powiatowemu lekarzowi weterynarii, o którym mowa w ust. 1, 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 wykonywała czynności kontrolne.

12. Powiatowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zgłoszone
zastrzeżenia, uzupełnia ustalenia zawarte w raporcie. W przypadku
nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń powiatowy lekarz weterynarii, o którym
mowa w ust. 1, przekazuje zgłoszone zastrzeżenia, wraz ze swoim stanowiskiem do
tych zastrzeżeń i raportem, do właściwego kierownika biura powiatowego Agencji.

Art. 31b.
1. Prezes Agencji w uzgodnieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii ustala czynniki do

analizy ryzyka typowania rolników do kontroli wymogów oraz liczbę gospodarstw,
które należy objąć tymi kontrolami.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rolnictwa
określą, w drodze zarządzenia, warunki i tryb współpracy Agencji i Inspekcji
Weterynaryjnej w zakresie przeprowadzania kontroli wymogów.

Art. 31c.
1. Przestrzeganie norm lub wymogów może podlegać kontroli administracyjnej

zgodnie z art. 43 rozporządzenia nr 796/2004.
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2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia,
normy lub wymogi, których przestrzeganie może podlegać kontroli, o której mowa
w ust. 1, biorąc pod uwagę informacje przekazywane Agencji na podstawie
odrębnych przepisów lub zgromadzone w systemach informatycznych Agencji oraz
możliwość ich wykorzystania w kontroli administracyjnej, a także zabezpieczenie
przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności.

Art. 31d.
1. Oceny wagi stwierdzonej niezgodności, o której mowa w art. 48 ust. 1 lit. c

rozporządzenia nr 796/2004, dokonuje się w raporcie z czynności kontrolnych,
przypisując tej niezgodności odpowiednią liczbę punktów, z tym że w przypadku
stwierdzenia celowej niezgodności, o której mowa w art. 67 rozporządzenia nr
796/2004, oceny wagi tej niezgodności dokonuje się w tym raporcie odrębnie,
przypisując jej odpowiednią liczbę punktów.

2. Dokonując zmniejszeń lub wykluczeń, o których mowa w art. 66 ust. 1, 2, 2b – 5 oraz
art. 67 rozporządzenia nr 796/2004, uwzględnia się liczbę punktów ujętą w raporcie
z czynności kontrolnych, przypisaną do stwierdzonych niezgodności.

3. Ocena wagi stwierdzonej niezgodności, o której mowa w art. 48 ust. 1 lit. c
rozporządzenia nr 796/2004, ujęta w raporcie z czynności kontrolnych, jest
uwzględniana w postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy finansowej w
ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich, określonych w
przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w
których warunkiem przyznania tej pomocy jest spełnianie wymogów lub norm, w
przypadku gdy rolnik jest wnioskodawcą lub beneficjentem tej pomocy.>

Art. 34.
1. [Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków

rolnych, w drodze rozporządzenia, określą:] <Minister właściwy do spraw rolnictwa,
minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków
rolnych określą, w drodze rozporządzenia:>

1) warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny spełniać jednostki
organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli administracyjnej
lub kontroli na miejscu określonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa
w art. 1 pkt 1, oraz kontroli określonych w art. 32 ust. 1 pkt 2 lit. b, mając na
względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego
kraju;

2) wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na
względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu.

2. (uchylony).
<3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi

oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych mogą określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli na miejscu w
ramach wzajemnej zgodności wymogów lub norm, mając na względzie zapewnienie
przeprowadzenia tych kontroli w jednolity sposób na obszarze całego kraju.>
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[Art. 37a.
1. 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 kwoty 100 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
następującym po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności
obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w decyzji w sprawie przyznania płatności
obszarowych, 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

rozporządzenia nr 796/2004, kontrolą w ramach kontroli na miejscu, w roku
następującym po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności
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, powinny być współmierne do rodzaju
stwierdzonych niezgodności i nie mogą być nadmiernie uciążliwe dla rolnika.]

<Art. 37a.
1. Zmniejszenia lub wykluczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr

1782/2003, nie stosuje się, jeżeli to zmniejszenie albo wykluczenie wynosi nie więcej
niż równowartość kwoty 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro
ustalonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006.

2. Jeżeli nie zastosowano zmniejszenia lub wykluczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3
rozporządzenia nr 1782/2003, kierownik biura powiatowego Agencji właściwy w
sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do
pomidorów podejmuje działania, o których mowa w art. 6 ust. 3 akapit drugi tego
rozporządzenia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w decyzji w sprawie przyznania płatności
obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów:

1) podaje się informację o:
a) niezastosowaniu zmniejszenia lub wykluczenia,
b) objęciu stwierdzonej niezgodności działaniami, o których mowa w art. 6 ust.

3 akapit drugi rozporządzenia nr 1782/2003, podejmowanymi przez
kierownika biura powiatowego Agencji, w roku następującym po roku, w
którym został złożony wniosek o przyznanie płatności obszarowych,
płatności cukrowej lub płatności do pomidorów;

2) nakazuje się realizację w wyznaczonym terminie określonych działań mających
na celu usunięcie stwierdzonych niezgodności.

4. Działania, o których mowa w ust. 3 pkt 2, powinny być współmierne do rodzaju
stwierdzonych niezgodności i nie mogą być nadmiernie uciążliwe dla rolnika.>
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<Art. 37b.
1. W przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności, o której mowa w art. 7 ust. 2

rozporządzenia nr 1782/2003, zmniejszenia, o którym mowa w art. 66 lub 67
rozporządzenia nr 796/2004, nie stosuje się.

2. Jeżeli do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych,
płatności cukrowej lub płatności do pomidorów rolnik nie zrealizował wskazanych
w raporcie z czynności kontrolnych działań naprawczych, o których mowa w art. 7
ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 1782/2003, w decyzji w sprawie przyznania
płatności bezpośredniej, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów:

1) podaje się informację o niezastosowaniu zmniejszenia z powodu stwierdzenia
drobnej niezgodności;

2) nakazuje się realizację określonych działań naprawczych, o których mowa w
art. 7 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 1782/2003;

3) określa się termin, o którym mowa w art. 66 ust. 2b rozporządzenia nr 796/2004.
Art. 37c.

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) liczbę punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności w ramach oceny

wagi, o której mowa w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 796/2004, w
zależności od rodzaju stwierdzonego naruszenia,

2) przypadki, które uznaje się za drobną niezgodność, oraz liczbę punktów, jaką
przypisuje się stwierdzonej drobnej niezgodności w ramach oceny wagi, o której
mowa w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 796/2004, jeżeli rolnik nie
zrealizował działań określonych w decyzji, o której mowa w art. 37b ust. 2,

3) wyrażoną w procentach wielkość zmniejszenia płatności obszarowych, płatności
cukrowej lub płatności do pomidorów w zależności od liczby punktów
przypisanych stwierdzonym niezgodnościom

– biorąc pod uwagę przeprowadzenie oceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 7
ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, art. 41, art. 66 ust. 1, 2, 2b – 5 oraz art. 67
rozporządzenia nr 796/2004, jak również wielkość gospodarstwa rolnego, jego położenie
geograficzne, liczbę zwierząt znajdujących się w gospodarstwie rolnym oraz liczbę
zwierząt nieoznakowanych zgodnie z wymogami.>

[Art. 40.
Prezes Agencji odstępuje od ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności
obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, o którym mowa w art. 29 ust. 1
ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr
98, poz. 634), 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 rozporządzenia nr 1913/2006.]

<Art. 40.
Prezes Agencji odstępuje od ustalenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych
płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, o którym mowa
w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634), w przypadku gdy kwota każdej z tych płatności nie
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jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według
kursu euro ustalonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006.>

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ (Dz. U. z 2007 r.

Nr 121, poz. 842 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 195, poz. 1201)

Art. 3.
1. Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa

produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
2. Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
1a) badania kontrolne zakażeń zwierząt;

2) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników
chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i
środkach żywienia zwierząt;

3) badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
4) przeprowadzanie:

a) weterynaryjnej kontroli granicznej,
b) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w

rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu[;]<,>
<c) kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wskazanych

w załączniku III lit. A ust. 6 – 8a 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 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.),
jako specjalny organ kontroli, o którym mowa w art. 42 ust. 1
rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności,
modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli
przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003
ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w
zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla
rolników (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243, z późn. zm.);>
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5) sprawowanie nadzoru nad:
a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad

wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz
sprzedaży bezpośredniej,

b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego,

c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w
żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych
do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad
transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych
przeznaczonych do użytku paszowego,

d)  zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną
materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,

e) obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,
f) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
g) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
h) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem

zwierząt,
i) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących

zwierzęta gospodarskie,
j) utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych

w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;
6) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych,

biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w
ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach
pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz
środkach żywienia zwierząt;

7) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o
których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

8) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz
paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych
inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach
żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia
spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie
przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym
mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

3. Inspekcja wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, na podstawie przepisów
odrębnych.

4. Na terenach i w stosunku do jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych
przez Ministra Obrony Narodowej oraz jednostek wojsk obcych przebywających na tych
terenach zadania określone w ust. 1 wykonuje Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor
Weterynaryjny Wojska Polskiego.
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5. Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego wykonuje
swoje zadania przy pomocy Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej.

6. Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego lub osoba przez
niego upoważniona może uczestniczyć w prowadzonej przez organy Inspekcji:

1) weterynaryjnej kontroli granicznej środków transportu, w tym okrętów i statków
powietrznych wykorzystywanych do przewozu zwierząt lub produktów pochodzenia
zwierzęcego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk
obcych;

2) kontroli zakładów zaopatrujących lub ubiegających się o zaopatrywanie Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w produkty pochodzenia zwierzęcego.

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz
szczegółowe warunki i tryb wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję
Weterynaryjną, uwzględniając rodzaj i charakter zadań, kompetencje i wymagania
niezbędne do sprawowania nadzoru oraz możliwość skutecznego wykonywania tych
zadań.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
w drodze rozporządzenia, określi formy współpracy organów Inspekcji z Wojskową
Inspekcją Weterynaryjną, uwzględniając:

1) sposób i tryb wzajemnego przekazywania informacji z zakresu, o którym mowa w
ust. 2 pkt 1-4;

2) zakres tej współpracy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
3) warunki i sposób organizacji, uczestnictwa i prowadzenia wspólnych szkoleń

Inspekcji i Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Art. 16.
1. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest

w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może:
1) wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami

Inspekcji do:
a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży

zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz

wystawiania świadectw zdrowia,
d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania

przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

e) badania mięsa zwierząt łownych,
f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem

mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz

przechowywaniem produktów mleczarskich,
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h)  sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków
przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i
przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab,

i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj
konsumpcyjnych i produktów jajecznych,

j) pobierania próbek do badań,
k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią;

1a)  wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami
Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla
zwierząt, do:

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży

zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz

wystawiania świadectw zdrowia,
d) pobierania próbek do badań;

2) wyznaczać osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie
kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych;

[3) wyznaczać na czas określony osoby niebędące pracownikami Inspekcji, które
ukończyły studia wyższe na jednym z kierunków: weterynaria, zootechnika albo
rolnictwo albo posiadające tytuł technika weterynarii, do przeprowadzania na
miejscu w siedzibie stada kontroli dotyczących oznakowania i rejestracji zwierząt
gospodarskich, wypełniania obowiązku prowadzenia księgi rejestracji tych zwierząt i
zaopatrzenia bydła w paszporty.]

2. Wyznaczenie do wykonania czynności, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze
decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii określającej rodzaj i zakres
czynności przekazanych do wykonania.

2a.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje
po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego
lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.

3.  Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez
powiatowego lekarza weterynarii umowy z:

[1) osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3,]
<1) osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,>
2) podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt - w przypadku, o którym

mowa w ust. 1 pkt 1a
- określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość
wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności, a w przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1a, dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii
świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

4. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi listę osób wyznaczonych do wykonywania
czynności, o których mowa w ust. 1.

5. Uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 2, i rozwiązanie umowy ze skutkiem
natychmiastowym może nastąpić w przypadku:
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1) gdy wykonywanie czynności przez osobę wyznaczoną może spowodować
zagrożenie dla zdrowia publicznego lub zwierząt;

2) niewywiązywania się osoby wyznaczonej z powierzonych jej do wykonania
czynności, w szczególności przez niewykonywanie ich terminowo;

3) stwierdzenia zaniedbań w dokumentowaniu wykonywanych czynności;
4) zawieszenia lub utraty prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii;
5)  złożenia wniosku przez osobę wyznaczoną, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1

pkt 1a, także po złożeniu wniosku przez kierownika zakładu leczniczego dla
zwierząt.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza
Weterynarii oraz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze
rozporządzenia:

1) zakres czynności wykonywanych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz
kwalifikacje osób wyznaczonych do wykonywania czynności, o których mowa w
ust. 1,

2) warunki i wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w
ust. 1

- mając na względzie zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakości wykonywanych
czynności.

7. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zatrudnienia w
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Art. 19.
1. Pracownicy Inspekcji oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18 są obowiązani

przy wykonywaniu swoich czynności posiadać upoważnienie i nosić na widocznym
miejscu odznakę identyfikacyjną.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory
upoważnienia i odznaki identyfikacyjnej, mając na względzie potrzebę zapewnienia
identyfikacji osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli w imieniu Inspekcji.

3. Pracownicy Inspekcji oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18, w zakresie
wykonywania czynności, mają prawo w każdym czasie do:

1) przeprowadzania kontroli gospodarstw, centrów (organizacji), zakładów, instalacji,
urządzeń lub środków transportu;

2) kontrolowania przestrzegania wymagań określonych w prawodawstwie
weterynaryjnym, w tym metod stosowanych do znakowania i identyfikacji zwierząt;

3) pobierania nieodpłatnie próbek do badań:
a) od zwierząt utrzymywanych w celu umieszczenia na rynku lub

transportowanych,
b) produktów przeznaczonych do przechowywania, umieszczania na rynku lub

transportowanych;
4) żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie objętym przedmiotem kontroli;
5) żądania okazywania i udostępniania dokumentów lub danych informatycznych w

zakresie, o którym mowa w pkt 4.
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4. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 3, podmioty kontrolowane są
obowiązane zapewnić pracownikom Inspekcji oraz osobom wyznaczonym na podstawie
art. 16 i 18 pomoc niezbędną do wykonywania ich obowiązków.

5. Uzyskane w wyniku kontroli informacje, dokumenty i inne dane, dotyczące w
szczególności stosowanej przez kontrolowanego technologii, nie mogą być przekazywane
oraz ujawniane innym organom, chyba że stanowią dowód popełnienia czynu
zabronionego przez ustawę.

6. Powiatowy albo wojewódzki lekarz weterynarii może wystąpić do właściwego miejscowo
komendanta Policji z wnioskiem o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia
kontroli przez Inspekcję. Na wniosek powiatowego albo wojewódzkiego lekarza
weterynarii właściwy miejscowo komendant Policji zapewnia pomoc przy
przeprowadzaniu kontroli.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
tryb i sposób wykonywania przez pracowników Inspekcji kontroli, mając na względzie
częstotliwość i prawidłowość jej przeprowadzania.

<Art. 19a.
Kontrole na miejscu, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 lit. c, przeprowadza się w
zakresie, w trybie i na zasadach określonych w przepisach o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego.>

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. O WSPIERANIU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ

ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz.

634 i Nr 214, poz. 1349)

[Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o działaniu, należy przez to rozumieć środek, o którym mowa w
art. 2 lit. d rozporządzenia nr 1698/2005.]

<Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) działaniu – należy przez to rozumieć środek, o którym mowa w art. 2 lit. d
rozporządzenia nr 1698/2005;

2) niezgodności – należy przez to rozumieć niezgodność w rozumieniu art. 2 pkt 35
rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności,
modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych
w rozporządzeniu nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów
pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych
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systemów wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243, z
późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 796/2004.>

Art. 18.
1. Jeżeli warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie gospodarstwa rolnego lub gruntu i

pomoc jest przyznawana do powierzchni gruntu, a grunt ten stanowi przedmiot
posiadania samoistnego i posiadania zależnego, pomoc przysługuje posiadaczowi
zależnemu gruntu.

2. Jeżeli warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie gospodarstwa rolnego lub gruntu i
pomoc jest przyznawana do powierzchni gruntu, a grunt ten stanowi przedmiot
współposiadania, pomoc przysługuje temu współposiadaczowi gruntu, co do którego
pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, dołącza się do wniosku o przyznanie pomocy.

<Art. 18a.
Jeżeli warunkiem przyznania pomocy jest spełnianie w ramach wzajemnej zgodności
wymogów lub norm, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia
29 września 2003 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia
bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy
wsparcia dla rolników oraz zmieniającym 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.), zwanym dalej „rozporządzeniem
nr 1782/2003", oraz przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego
rozporządzenia, przez te wymogi i normy rozumie się wymogi i normy określone w
ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr …, poz. ...) i aktach prawnych
wydanych na podstawie tej ustawy.>

Art. 28a.
Prezes Agencji odstępuje od ustalenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności z
tytułu pomocy w ramach działań wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 3 i pkt 12-15, o którym
mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634), 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 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia
2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro
w rolnictwie i zmieniającym niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str.
52, z późn. zm.).

<Art. 28b.
Zmniejszenia lub wykluczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr
1782/2003, nie stosuje się, jeżeli zmniejszenie albo wykluczenie wynosi nie więcej niż
równowartość kwoty 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego
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zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w
rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str.
52, z późn. zm.).

Art. 28c.
W przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności, o której mowa w art. 7 ust. 2
rozporządzenia nr 1782/2003, zmniejszenia nie stosuje się.>

Art. 29.
1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określa, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwracania pomocy w ramach
poszczególnych działań objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania
tych działań, w szczególności:

a) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy,
b) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie

pomocy,
c) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa - w przypadku

działań, w ramach których pomoc jest przyznawana na podstawie umowy,
d) działania i przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy albo nabywca

gospodarstwa rolnego lub jego części albo przedsiębiorstwa lub jego części albo
przejmujący posiadanie gospodarstwa rolnego lub jego części może, na swój
wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy oraz
warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania,

e) działania i przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy
gospodarstwa rolnego lub jego części albo przedsiębiorstwa lub jego części albo
przejmującemu posiadanie gospodarstwa rolnego lub jego części może być
przyznana pomoc oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy

- mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji programu oraz specyfikę
poszczególnych działań;

2) szczegółowe kryteria i sposób wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej
strategii rozwoju, w tym szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać
umowa, o której mowa w art. 14 ust. 3, mając na względzie realizację celów
określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 1698/2005 w ramach podejścia Leader;

3) szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwracania pomocy
technicznej, w tym tryb składania wniosków o przyznanie pomocy technicznej,
szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać te wnioski oraz umowa, na
podstawie której przyznaje się tę pomoc, mając na względzie zapewnienie
prawidłowej realizacji programu i specyfikę pomocy technicznej.

<1a. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczące działań
objętych programem, w których warunkiem przyznania pomocy jest spełnianie w
ramach wzajemnej zgodności w rozumieniu art. 19 ust. 1 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia
procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 74 oraz
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Dz. Urz. UE L 311 z 29.11.2007, str. 3) wymogów, norm lub minimalnych wymogów
dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin, minister właściwy do
spraw rozwoju wsi określi:

1) sposób dokonywania oceny wagi stwierdzonej niezgodności, o której mowa w
art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 796/2004, w przypadku niezgodności w
zakresie minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków
ochrony roślin, mając na względzie prawidłowe przeprowadzenie oceny;

2) wyrażoną w procentach wielkość zmniejszenia pomocy w zależności od
dokonanej oceny wagi stwierdzonej niezgodności, a także przypadki, które
uznaje się za drobną niezgodność, biorąc pod uwagę przeprowadzenie oceny
zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003,
art. 41, art. 66 ust. 1, 2, 2b – 5 oraz art. 67 rozporządzenia nr 796/2004, jak
również wielkość gospodarstwa rolnego oraz położenie geograficzne tego
gospodarstwa;

3) szczegółowe warunki i tryb podejmowania działań, o których mowa w art. 6 ust.
3 i art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, w przypadku niestosowania
zmniejszeń lub wykluczeń określonych w tych przepisach, mając na względzie,
aby działania te były współmierne do rodzaju stwierdzonych niezgodności i nie
były nadmiernie uciążliwe dla beneficjenta.>

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 3, minister właściwy do
spraw rozwoju wsi może określić:

1) inne niż wymienione w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 28 ust.
4, kategorie siły wyższej lub wyjątkowe okoliczności, w przypadku wystąpienia
których nie jest wymagany zwrot pomocy lub pomocy technicznej;

2) termin rozpoczęcia składania wniosków o przyznanie pomocy lub pomocy
technicznej, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych działań oraz przepisy
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1320/2006 z dnia 5 września 2006 r.
ustanawiającego zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 243 z
06.09.2006, str. 6)[.]<;>

<3) wielkość zmniejszenia pomocy, w przypadku niespełniania warunków
przyznania pomocy innych niż wymogi, normy lub minimalne wymogi
dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin.>

Art. 31.
1. Czynności w ramach kontroli na miejscu oraz czynności w ramach wizytacji w miejscu,

zwane dalej "czynnościami kontrolnymi", są wykonywane przez osoby posiadające
imienne upoważnienie do ich wykonywania wydane przez organ agencji płatniczej lub
przez właściwy organ podmiotu wdrażającego.

2. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest
obowiązana okazać imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 1.

3. Imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie osoby upoważnionej
do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich
wykonania.

4. Osoby wykonujące czynności kontrolne mają prawo do:
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1) wstępu na grunty i do obiektów związanych z działalnością, której dotyczy pomoc
lub pomoc techniczna;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli na
miejscu lub wizytacji w miejscu;

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli na miejscu lub
wizytacji w miejscu, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz
zabezpieczania tych dokumentów;

4) sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli na miejscu lub
wizytacji w miejscu;

5) pobierania próbek do badań.
5. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności raport.
6. Raport podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany.
7. W przypadku odmowy podpisania raportu przez podmiot kontrolowany raport podpisuje

tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w raporcie stosownej adnotacji
o odmowie podpisania raportu przez podmiot kontrolowany.

8. W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w
raporcie, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do tych ustaleń osobie, która
sporządziła raport.

<Art. 31a.
W przypadku pomocy, której warunkiem przyznania jest spełnianie w ramach
wzajemnej zgodności wymogów lub norm, o których mowa w rozporządzeniu nr
1782/2003 oraz przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia:

1) kontrole w zakresie spełniania wymogów lub norm przeprowadza Agencja oraz
powiatowy lekarz weterynarii w zakresie, w trybie i na zasadach określonych w
przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, z
uwzględnieniem przepisów, o których mowa w art. 1 pkt 1;

2) oceny wagi stwierdzonej niezgodności dokonuje się zgodnie z przepisami o
płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;

3) ocena wagi stwierdzonej niezgodności ujęta w raporcie z czynności kontrolnych
jest uwzględniana w postępowaniach w sprawach dotyczących płatności
obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, określonych w
przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.>


