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Dz.U. 1999 Nr 64 poz. 733 
 
 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

 

z dnia 2 sierpnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania 
dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. 

 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania 
niektórych kredytów bankowych (Dz.U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, 
poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044 
oraz z 1999 r. Nr 27, poz. 243 i Nr 63, poz. 702) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, 
zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze (Dz.U. Nr 19, 
poz. 92, z 1996 r. Nr 3, poz. 18, Nr 52, poz. 229, z 1997 r. Nr 36, poz. 219, Nr 82, poz. 519, 
Nr 97, poz. 597, Nr 105, poz. 665 i Nr 144, poz. 954 oraz z 1999 r. Nr 12, poz. 97 i Nr 53, 
poz. 550) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) prowadzące działalność w zakresie przechowalnictwa skupowanych od 
producentów krajowych produktów rolnych na cele przetwórstwa spożywczego 
lub farmaceutycznego, mające w odniesieniu do zbóż i rzepaku magazyny 
atestowane przez Inspekcję Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych,”, 

b) w ust. 6: 

- w pkt 2 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z 
zastrzeżeniem pkt 3,”, 

- po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) dokonania zapłaty kwot należnych producentom zbóż przez podmioty 
realizujące skup zbóż ze zbiorów 1999 r. z dopłatami dla producentów 
zbóż na podstawie umowy zawartej z Agencją Rynku Rolnego w terminie 
nie dłuższym niż 14 dni od przyjęcia zbóż od producenta.”, 

c) w ust. 7 wyrazy „10 października” zastępuje się wyrazami „31 października”; 

2) w § 3: 

a) w ust. 1: 

- w pkt 2 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z 
zastrzeżeniem pkt 3 i 4,”, 

- po pkt 2 dodaje się pkt 3-5 w brzmieniu: 
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„3) w wysokości: 
a) 5% na dokonany w sierpniu skup zbóż i ich przechowywanie, 
b) 6% na dokonany we wrześniu skup zbóż i ich przechowywanie, 
c) 7% na dokonany w październiku skup zbóż i ich przechowywanie 
- dla podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2, realizujących 

skup zbóż ze zbiorów 1999 r. z dopłatami dla producentów zbóż na 
podstawie umów zawartych z Agencją Rynku Rolnego, 

4) w wysokości 7% na cele, o których mowa w § 1 pkt 7, ze zbiorów 1999 r., 

5) w wysokości 7% na skup i przechowywanie rzepaku ze zbiorów 1999 r.”, 

b) w ust. 2 w pkt 3: 

- w lit. b) na końcu dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem lit. c)”; 

3) skreśla się załącznik do rozporządzenia. 

 

§ 2. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 


