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USTAWA

z dnia 25 lipca 2001 r.

o krajowym systemie ewidencji  gospodarstw  rolnych i zwierzàt gospodarskich 
oraz o zmianie niektórych ustaw.

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady zak∏adania i prowa-
dzenia, zakres oraz przeznaczenie krajowego systemu
ewidencji gospodarstw rolnych i zwierzàt gospodar-
skich.

Art. 2. 1. Tworzy si´ krajowy system ewidencji  go-
spodarstw rolnych i zwierzàt gospodarskich, zwany da-
lej „systemem”.

2. System zak∏ada i prowadzi Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencjà”.

Art. 3. U˝yte w ustawie  okreÊlenia oznaczajà: 

1) gospodarstwo rolne — wszystkie nieruchomoÊci
rolne b´dàce w posiadaniu tego samego podmio-
tu,



2) dzia∏ka rolna — zwarty obszar gruntu rolnego,
wchodzàcy w sk∏ad gospodarstwa rolnego, na któ-
rym prowadzona jest jedna uprawa,  

3) p∏atnoÊci bezpoÊrednie — pomoc finansowà udzie-
lanà na podstawie odr´bnych przepisów, 

4) zwierz´ta gospodarskie — byd∏o, owce i kozy,

5) powierzchnia paszowa — grunt rolny, na którym
prowadzone sà uprawy roÊlin przeznaczonych na
pasz´ dla zwierzàt albo który jest wykorzystany do
wypasu zwierzàt,

6) grunt od∏ogowany — grunt rolny o powierzchni co
najmniej 0,3 ha i szerokoÊci 20 m, który by∏ upra-
wiany z przeznaczeniem pod zbiory, a obecnie zo-
sta∏ wycofany z produkcji uprawnej lub jest na nim
prowadzona produkcja na cele nie˝ywnoÊciowe.

Art. 4. 1. System sk∏ada si´ z:

1) ewidencji gospodarstw rolnych,

2) ewidencji zwierzàt gospodarskich,

3) rejestru p∏atnoÊci bezpoÊrednich,

4) dokumentacji zwiàzanej z ewidencjà gospodarstw
rolnych oraz przyznawaniem i wyp∏atà p∏atnoÊci
bezpoÊrednich, 

5) dokumentacji zwiàzanej z przeprowadzanymi przez
Agencj´ kontrolami przestrzegania przepisów do-
tyczàcych p∏atnoÊci  bezpoÊrednich.

2. W sk∏ad systemu wchodzà tak˝e rejestry: 

1) producentów byd∏a,

2) producentów owiec,

3) producentów kóz

— którzy sà uprawnieni do otrzymywania limitów
okreÊlajàcych maksymalnà liczb´ zwierzàt, za które
mogà byç przyznane p∏atnoÊci bezpoÊrednie na pod-
stawie odr´bnych przepisów.

Art. 5. System obejmuje dane, o których mowa
w art. 8, art. 9 oraz art. 10 ust. 1 i 2,  dotyczàce posiada-
czy gospodarstw rolnych oraz posiadaczy zwierzàt go-
spodarskich, którzy spe∏niajà warunki do ubiegania si´
o p∏atnoÊci bezpoÊrednie lub którym p∏atnoÊci takie
przyznano i wyp∏acono, na podstawie odr´bnych prze-
pisów.

Art. 6. 1. System wykorzystuje si´ w zakresie:

1) przyznawania i wyp∏aty p∏atnoÊci bezpoÊrednich, 

2) nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczà-
cych p∏atnoÊci bezpoÊrednich, sprawowanego
przez Agencj´,

3) post´powania w sprawie zwrotu nienale˝nie wy-
p∏aconych p∏atnoÊci bezpoÊrednich. 

2. Zbiorcze dane zawarte w systemie mogà byç
udost´pniane organom administracji publicznej pro-
wadzàcym inne systemy informacyjne.

Art. 7. Ewidencj´ gospodarstw rolnych, ewidencj´
zwierzàt gospodarskich oraz rejestr p∏atnoÊci bezpo-
Êrednich Agencja prowadzi w systemie informatycz-
nym, zapewniajàc ochron´ i zabezpieczenie danych
przed ich utratà oraz nieuprawnionym dost´pem do
nich.

Art. 8. 1. Ewidencja gospodarstw rolnych zawiera: 

1) imi´ i nazwisko albo nazw´ posiadacza gospodar-
stwa rolnego oraz jego adres, miejsce zamieszka-
nia albo siedzib´, a w przypadku osoby fizycznej
równie˝ numer ewidencyjny powszechnego elek-
tronicznego systemu ewidencji ludnoÊci (PESEL),

2) niepowtarzalny numer gospodarstwa rolnego
nadany przez Agencj´ w trybie, o którym mowa
w art. 12, oraz numer identyfikacyjny w krajowym
rejestrze urz´dowym podmiotów gospodarki naro-
dowej (REGON), je˝eli  numer taki zosta∏ nadany,

3) powierzchni´ gospodarstwa rolnego, z podaniem
identyfikatorów dzia∏ek ewidencyjnych wchodzà-
cych w jego sk∏ad,

4) dane umo˝liwiajàce identyfikacj´ dzia∏ek rolnych
i gruntów od∏ogowanych  wchodzàcych w sk∏ad
gospodarstwa rolnego, a w szczególnoÊci:

a) powierzchni´ wykazanà w hektarach, z dok∏ad-
noÊcià do drugiego  miejsca po przecinku,

b) lokalizacj´ dzia∏ek rolnych, z podaniem nume-
rów dzia∏ek ewidencyjnych, na których sà one
po∏o˝one, 

c) sposób ich wykorzystywania,

5) powierzchni´ paszowà gospodarstwa rolnego.

2. Do prowadzenia ewidencji gospodarstw rolnych
wykorzystuje si´ dane zawarte w ewidencji gruntów
i budynków prowadzonej na podstawie przepisów Pra-
wa geodezyjnego i kartograficznego.

3. Do okreÊlenia danych, o których mowa w ust. 1
pkt 4, nale˝y wykorzystywaç systemy, o których mowa
w art. 7a pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100,
poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110,
poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229).

Art. 9. 1. Ewidencja  zwierzàt gospodarskich zawie-
ra:

1)  dane dotyczàce zwierzàt gospodarskich, w tym:

a) numery identyfikacyjne zwierzàt gospodarskich,
okreÊlenie ich gatunku, p∏ci, kategorii oraz rasy,
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b) miejsce przetrzymywania zwierzàt gospodar-
skich, z podaniem numeru gospodarstwa rolne-
go, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, 

c) daty urodzin, uboju oraz eksportu zwierzàt go-
spodarskich,

2) dane dotyczàce posiadacza zwierzàt gospodar-
skich, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1.

2. Do prowadzenia ewidencji zwierzàt gospodar-
skich Agencja wykorzystuje dane zawarte w rejestrze
zwierzàt prowadzonym na podstawie przepisów
o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwie-
rzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej.

Art. 10. 1. Rejestr  p∏atnoÊci bezpoÊrednich zawiera
dane zwiàzane z przyznawaniem i wyp∏acaniem p∏at-
noÊci bezpoÊrednich oraz przeprowadzanymi przez
Agencj´ kontrolami przestrzegania przepisów dotyczà-
cych  tych p∏atnoÊci.

2. W rejestrze p∏atnoÊci bezpoÊrednich zamieszcza
si´, w odniesieniu do wnioskodawcy ubiegajàcego si´
o wyp∏at´ p∏atnoÊci bezpoÊrednich, dane, o których
mowa w ust. 1, dotyczàce:

1) terminów z∏o˝enia wniosków o wyp∏at´  p∏atnoÊci
bezpoÊrednich,

2) powierzchni upraw roÊlin i gruntów od∏ogowa-
nych, w stosunku do których wnioskodawca ubie-
ga si´ o przyznanie p∏atnoÊci bezpoÊrednich, 

3) liczby zwierzàt gospodarskich, w stosunku do któ-
rych wnioskodawca ubiega si´ o przyznanie p∏at-
noÊci bezpoÊrednich,

4) sposobu rozpatrzenia wniosku, ze wskazaniem
przypadków  odmowy przyznania p∏atnoÊci bezpo-
Êrednich,

5) wysokoÊci przyznanych p∏atnoÊci bezpoÊrednich,

6) wysokoÊci wyp∏aconych p∏atnoÊci bezpoÊrednich,  

7) zastosowania obni˝enia  lub redukcji  p∏atnoÊci bez-
poÊrednich,

8) dat przeprowadzonych kontroli u wnioskodawcy,
któremu zosta∏y przyznane p∏atnoÊci bezpoÊred-
nie, oraz wyniki tej kontroli,

9) kwot nienale˝nie wyp∏aconych p∏atnoÊci bezpo-
Êrednich,

10) sankcji zastosowanych wobec wnioskodawcy.  

3. Decyzj´ administracyjnà w sprawie zwrotu nie-
nale˝nie wyp∏aconej p∏atnoÊci  bezpoÊredniej wydaje
dyrektor oddzia∏u regionalnego Agencji, w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania albo siedzib´ pod-
miotu, któremu  nienale˝nie wyp∏acono p∏atnoÊç bez-
poÊrednià.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przys∏uguje
odwo∏anie do Prezesa Agencji. 

5. Do post´powania w sprawach zwrotu nienale˝-
nie wyp∏aconej p∏atnoÊci bezpoÊredniej stosuje si´ od-
powiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160,
poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037,
Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315
oraz  z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475 i Nr 110, poz. 1189).

Art. 11. Dane  zawarte w systemie oraz dokumen-
tacj´, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 i 5,  przecho-
wuje si´ przez okres co najmniej 5 lat.

Art. 12. 1. Dyrektor oddzia∏u regionalnego Agencji
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania albo sie-
dzib´ posiadacza gospodarstwa rolnego nadaje,
w drodze decyzji administracyjnej, numer gospodar-
stwa rolnego na wniosek jego posiadacza. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç dane, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´
przed z∏o˝eniem pierwszego wniosku o wyp∏at´ p∏at-
noÊci bezpoÊredniej, nie póêniej jednak ni˝ 3 miesiàce
przed ostatecznym terminem z∏o˝enia wniosku o wy-
p∏at´ danej p∏atnoÊci okreÊlonym w odr´bnych przepi-
sach.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szcze-
gólnoÊci imi´ i nazwisko albo nazw´ posiadacza go-
spodarstwa rolnego, jego adres, miejsce zamieszkania
albo siedzib´ oraz  numer gospodarstwa rolnego.

5. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje
odwo∏anie do Prezesa Agencji.

Art. 13. 1. Agencja mo˝e powierzaç,  na podstawie
umowy, wykonywanie czynnoÊci  technicznych zwià-
zanych z prowadzeniem systemu, w tym z przyjmo-
waniem wniosków o wyp∏at´ p∏atnoÊci bezpoÊred-
nich, wyspecjalizowanym w tym zakresie podmio-
tom.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, rodzaje czynnoÊci technicznych, o których mowa
w ust. 1, oraz warunki organizacyjne, techniczne i ka-
drowe, jakie powinny spe∏niaç podmioty, którym mo-
gà byç powierzone do wykonania te czynnoÊci, majàc
na wzgl´dzie zapewnienie wykonywania ich w jednoli-
ty sposób na obszarze ca∏ego kraju oraz sprawne funk-
cjonowanie systemu.

Art. 14. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego
udost´pnia nieodp∏atnie Agencji wykazy gospodarstw
rolnych wpisanych do krajowego rejestru urz´dowego
podmiotów gospodarki narodowej wraz z nadanym im
numerem identyfikacyjnym (REGON) i zakodowanym
opisem informacji obj´tych rejestrem. 
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Art. 15. W ustawie  z dnia 17 maja  1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100,
poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz.
1189 i Nr 115, poz. 1229) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) art. 21 otrzymuje brzmienie :

„Art. 21. 1. Podstaw´ planowania gospodarczego,
planowania przestrzennego, wymiaru
podatków i Êwiadczeƒ, oznaczania nie-
ruchomoÊci w ksi´gach wieczystych,
statystyki publicznej, gospodarki nieru-
chomoÊciami oraz ewidencji gospo-
darstw rolnych stanowià dane zawarte
w ewidencji gruntów i budynków. 

2. Organy i jednostki organizacyjne reali-
zujàce zadania, o których mowa
w ust. 1, wspó∏dzia∏ajà z organami
S∏u˝by Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie utworzenia i sfinansowania
systemu dost´pu i wymiany danych
mi´dzy ewidencjà gruntów i budynków
a ewidencjami i rejestrami publiczny-
mi prowadzonymi przez te organy i jed-
nostki organizacyjne.” ;

2) w art. 24 w ust. 4 po wyrazach „nieodp∏atnie gmi-
nom” dodaje si´ wyrazy „oraz Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu za∏o˝enia
i prowadzenia krajowego systemu ewidencji go-
spodarstw rolnych i zwierzàt gospodarskich”.

Art. 16. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64,
Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150 i Nr 110, poz. 1190) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1 po pkt 47 dodaje si´ pkt 47a
w brzmieniu:

„47a) dotacje z bud˝etu paƒstwa otrzymane na do-
finansowanie przedsi´wzi´ç realizowanych
w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego
Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (SAPARD),”;

2) w art. 23 w ust. 1 w pkt 56 po wyrazach „pkt 46” do-
daje si´ przecinek i wyrazy „47a”. 

Art. 17. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958,
Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315
i 1324 oraz z 2001 r. Nr 106, poz. 1150 i Nr 110,
poz. 1190) w art. 17 w ust. 1 wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) po pkt 14 dodaje si´ pkt 14a w brzmieniu:

„14a) dotacje z bud˝etu paƒstwa otrzymane na do-
finansowanie przedsi´wzi´ç realizowanych
w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego
Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (SAPARD),”;

2) w pkt 21 wyrazy „pkt 14” zast´puje si´ wyrazami
„pkt 14 i 14a”.

Art. 18. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utwo-
rzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98,
poz. 473, z 1997 r.  Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3,
poz. 19, Nr 29, poz. 320 i Nr 38, poz. 452) po art. 5 do-
daje si´ art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. 1. W ramach Agencji wyodr´bnia si´ Cen-
tral´ Agencji i oddzia∏y regionalne.

2. Oddzia∏em regionalnym kieruje dyrek-
tor, powo∏ywany i odwo∏ywany przez
Prezesa Agencji.

3. Prezes Agencji i dyrektorzy oddzia∏ów
regionalnych wydajà decyzje admini-
stracyjne w zakresie okreÊlonym w od-
r´bnych przepisach.

4. W post´powaniu administracyjnym or-
ganem wy˝szego stopnia w rozumieniu
Kodeksu post´powania administracyj-
nego w stosunku do dyrektorów od-
dzia∏ów regionalnych jest Prezes Agen-
cji.”

Art. 19. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zry-
cza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122,
poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784 i Nr 88, poz. 961)
w art. 10 po wyrazach „pkt 43, 46,” dodaje si´ wyrazy
„47a i”.

Art. 20. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. o wa-
runkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy pu-
blicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704)
w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spo˝yw-
czym, ∏owiectwie, leÊnictwie, rybo∏ówstwie
i rybactwie, na skup i przechowywanie produk-
tów rolnych oraz zapasów przetworów z tych
produktów, a tak˝e na skup i przechowywanie
zapasów ryb morskich, z wyjàtkiem przepisów
art. 1, 4, 35, 36, art. 37 ust. 1 i 4 oraz art. 38.”

Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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