
Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach
rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 121,
poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5 w ust. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wyst´powanie do organów administracji
rzàdowej w województwie i organów samo-
rzàdu terytorialnego z inicjatywà w zakresie
regulacji prawnych dotyczàcych rolnictwa,
rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowa-
nie projektów tych przepisów,”

b) w pkt 14 po wyrazie „rolnych” dodaje si´ wyra-
zy „i leÊnych”,

c) w pkt 17 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 18 w brzmieniu: 

„18) wspó∏praca z administracjà publicznà w za-
kresie ochrony Êrodowiska, zdrowia i wiej-
skiego dziedzictwa kulturowego.”;

2) po art. 5 dodaje si´ art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. 1. Organy administracji rzàdowej w woje-
wództwie oraz organy samorzàdu tery-
torialnego zasi´gajà opinii w∏aÊciwej
miejscowo izby o projektach aktów pra-
wa miejscowego dotyczàcych rolnic-
twa, rozwoju wsi i rynków rolnych,
z wyjàtkiem przepisów porzàdkowych.

2. Termin do przedstawienia opinii, o któ-
rej mowa w ust. 1, wynosi:

1) co najmniej 14 dni od dnia dor´cze-
nia projektu — dla projektów prze-
s∏anych przez organy administracji
rzàdowej w województwie,

2) 14 dni od dnia dor´czenia projektu —
dla projektów przes∏anych przez or-
gany samorzàdu terytorialnego.

3. Nieprzedstawienie przez izb´ stanowi-
ska w wyznaczonym terminie uwa˝a
si´ za akceptacj´ przed∏o˝onego pro-
jektu.”; 

3) w art. 6 w ust. 3 po wyrazach „cz∏onków zarzàdu”
dodaje si´ wyrazy „ , a tak˝e przewodniczàcych rad
powiatowych izby, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 4,”;

4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Izba:

1) nie mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊci go-
spodarczej,

2) mo˝e wy∏àcznie:

a) byç wspólnikiem spó∏ki z ograni-
czonà odpowiedzialnoÊcià lub ak-
cjonariuszem spó∏ki akcyjnej, 

b) tworzyç fundacje, 

c) byç cz∏onkiem wspierajàcym sto-
warzyszenia oraz za∏o˝ycielem lub
cz∏onkiem zwiàzku stowarzyszeƒ 

— które prowadzà dzia∏alnoÊç w za-
kresie zgodnym z ustawowymi i statu-
towymi zadaniami izby.

2. Dochód izby z tytu∏u posiadania udzia-
∏ów lub akcji w spó∏kach mo˝e byç prze-
znaczony wy∏àcznie na realizacj´ zadaƒ
ustawowych i statutowych izby.”;

5) w art. 8 w ust. 2:

a) w pkt 6 wyrazy „organów izby” zast´puje si´ wy-
razami „komisji rewizyjnej i zarzàdu izby”,

b) w pkt 10 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:

„11) szczegó∏owe zasady dzia∏ania rad powiato-
wych izby.”;
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6) w art. 9:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropk´ na koƒcu zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) rady powiatowe izby.”,

b) skreÊla si´ ust. 2;

7) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kadencja walnego zgromadzenia trwa 4 lata,
liczàc od dnia wyborów.”;

8) w art. 12 w ust. 1:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) uchwalanie wysokoÊci diet i zwrotu kosz-
tów podró˝y s∏u˝bowych cz∏onków walne-
go zgromadzenia, komisji rewizyjnej, zarzà-
du, komisji problemowych, rad powiato-
wych izby oraz delegata do Krajowej Rady
Izb Rolniczych, a tak˝e zasad i trybu ich wy-
p∏aty,”

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) podejmowanie uchwa∏ w sprawach:

a) utworzenia lub przystàpienia do spó∏ki
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià lub
spó∏ki akcyjnej,

b) utworzenia fundacji,

c) przystàpienia do stowarzyszenia w cha-
rakterze cz∏onka wspierajàcego,

d) za∏o˝enia zwiàzku stowarzyszeƒ lub przy-
stàpienia do takiego zwiàzku,”;

9) w art. 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) organów samorzàdu województwa,”;

10) w art. 16 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku wygaÊni´cia mandatu cz∏onka
walnego zgromadzenia b´dàcego cz∏onkiem
komisji rewizyjnej walne zgromadzenie doko-
nuje wyboru uzupe∏niajàcego na najbli˝szym
posiedzeniu przypadajàcym po dniu wygaÊni´-
cia mandatu.

5. W przypadku odwo∏ania komisji rewizyjnej bez
równoczesnego wyboru nowej komisji rewizyj-
nej dotychczasowa komisja rewizyjna dzia∏a do
czasu wyboru nowej komisji.”;

11) w art. 18:

a) w ust. 3 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ wyrazy „nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu 3 miesi´cy od dnia wyborów, i dzia∏a do
czasu wyboru nowego zarzàdu.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4—8 w brzmieniu:

„4. Je˝eli walne zgromadzenie nie dokona wy-
boru zarzàdu w terminie okreÊlonym
w ust. 3, ulega ono rozwiàzaniu z mocy pra-
wa.

5. Informacj´ o rozwiàzaniu walnego zgroma-
dzenia z mocy prawa z przyczyny okreÊlonej

w ust. 4 wojewoda przekazuje Zarzàdowi
Krajowej Rady Izb Rolniczych, który zarzàdza
przeprowadzenie wyborów do walnego
zgromadzenia.

6. Do czasu wyboru zarzàdu przez nowe walne
zgromadzenie wojewoda wyznacza osob´,
która w tym okresie pe∏ni funkcj´ organów
izby.

7. W przypadku wygaÊni´cia mandatu cz∏onka
walnego zgromadzenia b´dàcego cz∏onkiem
zarzàdu walne zgromadzenie dokonuje wy-
boru uzupe∏niajàcego na najbli˝szym posie-
dzeniu przypadajàcym po dniu wygaÊni´cia
mandatu.

8. W przypadku odwo∏ania zarzàdu bez równo-
czesnego wyboru nowego zarzàdu dotych-
czasowy zarzàd dzia∏a do czasu wyboru no-
wego zarzàdu.”;

12) w art. 19:

a) skreÊla si´ pkt 6,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) podejmowanie czynnoÊci zwiàzanych z dzia-
∏alnoÊcià izby, o której mowa w art. 7 ust. 1
pkt 2.”;

13) w art. 20 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych mo˝e
uczestniczyç bez prawa g∏osu w posiedzeniach
zarzàdu izby, o których terminie powinien byç
powiadamiany.”;

14) po art. 21 dodaje si´ art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. Cz∏onkom walnego zgromadzenia, za-
rzàdu, komisji problemowych, komisji
rewizyjnej, rady powiatowej izby i dele-
gatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych
przys∏ugujà diety oraz zwrot kosztów po-
dró˝y s∏u˝bowych na zasadach okreÊlo-
nych przez walne zgromadzenie.”;

15) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do
pracowników biura wykonuje czynnoÊci z za-
kresu prawa pracy.”;

16) po art. 22 dodaje si´ art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. 1. Rada powiatowa izby dzia∏a na obsza-
rze powiatu.

2. Pracami rady powiatowej izby kieruje
jej przewodniczàcy.

3. Do zadaƒ rady powiatowej izby nale-
˝y:

1) sporzàdzanie analiz i opinii, przed-
stawianie wniosków oraz dokony-
wanie ocen z zakresu rolnictwa, roz-
woju wsi i rynków rolnych i przed-
stawianie ich zarzàdowi izby,
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2) wydawanie opinii w sprawach zg∏o-
szonych przez zarzàd lub walne
zgromadzenie izby,

3) realizacja innych obowiàzków okre-
Êlonych w statucie izby.

4. Przepis ust. 1 nie dotyczy miast na
prawach powiatu.”;

17) art. 24 i 25 otrzymujà brzmienie:

„Art. 24. 1. Cz∏onkowie walnego zgromadzenia sà
wybierani spoÊród cz∏onków izby w wy-
borach poÊrednich, dwustopniowych,
przeprowadzanych w g∏osowaniu taj-
nym.

2. Cz∏onkowie walnego zgromadzenia
wybierani sà wed∏ug zasad:

1) w okr´gu wyborczym obejmujàcym
obszar jednej gminy wybiera si´
cz∏onków rady powiatowej izby,
z tym ˝e:

a) w okr´gu wyborczym, w którym
powierzchnia u˝ytków rolnych nie
przekracza 4 tys. ha, wybiera si´
jednego cz∏onka tej rady,

b) w okr´gu wyborczym, w którym
powierzchnia u˝ytków rolnych
przekracza 4 tys. ha, wybiera si´
dwóch cz∏onków tej rady,

2) na pierwszym posiedzeniu rada po-
wiatowa izby wybiera spoÊród swo-
ich cz∏onków wi´kszoÊcià g∏osów
przewodniczàcego oraz delegata na
walne zgromadzenie i niezw∏ocznie
zg∏asza ich wybór ust´pujàcemu za-
rzàdowi izby.

3. W przypadku gdy w g∏osowaniu, o któ-
rym mowa w ust. 2 pkt 2, najwi´kszà
liczb´ g∏osów otrzyma∏o dwóch lub
wi´cej kandydatów, o pierwszeƒstwie
rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez rad´ powiatowà izby. 

4. Przewodniczàcy oraz delegat, o których
mowa w ust. 2 pkt 2, wchodzà w sk∏ad
walnego zgromadzenia izby.

5. W okr´gu wyborczym stanowiàcym
obszar miasta na prawach powiatu wy-
biera si´ jednego przedstawiciela, któ-
ry wchodzi w sk∏ad rady powiatowej
izby dzia∏ajàcej na obszarze sàsiednie-
go powiatu. Przepisy dotyczàce wybo-
ru do rad powiatowych izby stosuje si´
odpowiednio.

6. Je˝eli z miastem na prawach powiatu
sàsiaduje wi´cej ni˝ jeden powiat, rad´
powiatowà izby, w sk∏ad której wchodzi
przedstawiciel, o którym mowa
w ust. 5, ustala, w drodze uchwa∏y,
ust´pujàce walne zgromadzenie izby,
na której obszarze dzia∏ania po∏o˝one
jest miasto na prawach powiatu, naj-

póêniej na 30 dni przed up∏ywem ka-
dencji tego zgromadzenia.

7. Do czasu wyboru przewodniczàcego,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2, obradom
posiedzenia przewodniczy najstarszy
wiekiem cz∏onek rady powiatowej
obecny na posiedzeniu.

Art. 25. 1. Wybory do walnego zgromadzenia za-
rzàdza, w drodze uchwa∏y, Krajowa Ra-
da Izb Rolniczych najpóêniej na 30 dni
przed up∏ywem kadencji walnego zgro-
madzenia. Dat´ wyborów wyznacza si´
na dzieƒ wolny od pracy przypadajàcy
w ciàgu 60 dni po up∏ywie kadencji wal-
nego zgromadzenia izby. 

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1,
okreÊla si´ terminarz wykonania po-
szczególnych czynnoÊci zwiàzanych
z przeprowadzeniem wyborów.”;

18) w art. 26:

a) w ust. 1 po wyrazie „Wybory” dodaje si´ wyra-
zy „do rady powiatowej izby”,

b) w ust. 3 wyrazy „walnego zgromadzenia” zast´-
puje si´ wyrazami „rady powiatowej”;

19) w art. 27:

a) w ust. 1 wyrazy „do walnego zgromadzenia
izby” zast´puje si´ wyrazami „do rady powiato-
wej izby”,

b) w ust. 2 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ wyrazy „a w okr´gu wybor-
czym, w którym liczba cz∏onków danej izby wy-
nosi mniej ni˝ 50, zg∏oszenie kandydatury wy-
maga poparcia co najmniej 10% cz∏onków danej
izby posiadajàcych czynne prawo wyborcze
w danym okr´gu wyborczym.”;

20) w art. 28 w ust. 1 po wyrazie „G∏osowanie” dodaje
si´ wyrazy „w wyborach do rady powiatowej izby”;

21) art. 30—33 otrzymujà  brzmienie:

„Art. 30. 1. Wyniki g∏osowania i wynik wyborów
w okr´gu wyborczym do rady powiato-
wej izby ustala komisja okr´gowa.

2. W okr´gu jednomandatowym mandat
cz∏onka rady powiatowej izby uzyskuje
kandydat, który otrzyma∏ najwi´kszà
liczb´ g∏osów. W przypadku gdy dwóch
lub wi´cej kandydatów otrzyma∏o rów-
nà liczb´ g∏osów uprawniajàcà do uzy-
skania mandatu, o pierwszeƒstwie roz-
strzyga losowanie przeprowadzone
przez komisj´ okr´gowà.

3. W okr´gu dwumandatowym mandaty
cz∏onków rady powiatowej izby uzysku-
jà dwaj kandydaci, którzy otrzymali ko-
lejno najwi´kszà liczb´ g∏osów. W przy-
padku gdy dwóch lub wi´cej kandyda-
tów otrzyma∏o równà liczb´ g∏osów
uprawniajàcà do uzyskania mandatu
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i kandydatów tych jest wi´cej ni˝ man-
datów do uzyskania, o pierwszeƒstwie
rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez komisj´ okr´gowà.

4. Komisja okr´gowa sporzàdza protokó∏
przeprowadzonego g∏osowania i wy-
borów w okr´gu wyborczym, który
przekazuje niezw∏ocznie komisji woje-
wódzkiej.

Art. 31.1. Komisja wojewódzka na podstawie pro-
toko∏ów otrzymanych od komisji okr´-
gowych stwierdza protokolarnie wyniki
wyborów do rad powiatowych izby
i przedk∏ada sprawozdanie z wyborów
zarzàdowi izby.

2. Zarzàd izby zwo∏uje pierwsze posiedze-
nia rad powiatowych izby nie póêniej ni˝
w terminie 21 dni od dnia wyborów do
rad powiatowych izby.

Art. 32. Szczegó∏owe zasady i tryb przeprowadza-
nia wyborów do walnego zgromadzenia,
w tym do rady powiatowej izby, okreÊla,
w drodze uchwa∏y, Krajowa Rada Izb Rol-
niczych.

Art. 33. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego
walnego zgromadzenia zwo∏uje ust´pujà-
cy zarzàd, nie póêniej ni˝ w terminie 42
dni od dnia wyborów do rad powiato-
wych izby. Do czasu wyboru przewodni-
czàcego obrady pierwszego posiedzenia
walnego zgromadzenia prowadzi najstar-
szy wiekiem cz∏onek walnego zgromadze-
nia obecny na posiedzeniu.”;

22) w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku wygaÊni´cia mandatu cz∏onka ra-
dy powiatowej izby rada powiatowa izby, po
stwierdzeniu wygaÊni´cia mandatu, podejmuje
na nast´pnym posiedzeniu uchwa∏´ o wstàpie-
niu na jego miejsce kandydata, który w wybo-
rach uzyska∏ kolejno najwy˝szà liczb´ g∏osów
w tym samym okr´gu, a nie utraci∏ biernego
prawa wyborczego. W przypadku uzyskania
równej liczby g∏osów przez dwóch lub wi´cej
kandydatów o uzyskaniu mandatu rozstrzyga
losowanie przeprowadzone przez rad´ powia-
towà.”;

23) art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Art. 35. 1. Dochody izb pochodzà:

1) z odpisu w wysokoÊci 2% od uzyska-
nych wp∏ywów z tytu∏u podatku rol-
nego pobieranego na obszarze dzia-
∏ania izby,

2) ze Êrodków na realizacj´ zadaƒ zleco-
nych przez administracj´ rzàdowà
lub samorzàdowà,

3) z udzia∏ów lub akcji spó∏ek, o których
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a),

4) z innego majàtku izby,

5) z darowizn, zapisów, dotacji i innych
wp∏at,

6) ze sk∏adek cz∏onkowskich,

7) z op∏at z tytu∏u us∏ug Êwiadczonych
przez izb´,

8) z wp∏ywów z oprocentowania ra-
chunków bankowych oraz lokat.

2. Wp∏ywy z podatku rolnego stanowiàce
dochody izb okreÊlone w ust. 1 pkt 1
gminy odprowadzajà na rachunki ban-
kowe w∏aÊciwych izb w terminie 21 dni
od dnia, w którym up∏ywa termin p∏at-
noÊci danej raty podatku rolnego.

3. Dochody izb z odpisu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, przys∏ugujàcego od
wp∏ywów gminy z tytu∏u zaleg∏oÊci po-
datkowych w podatku rolnym oraz od-
setek za zw∏ok´ od tych zaleg∏oÊci, gmi-
ny odprowadzajà na rachunki bankowe
w∏aÊciwych izb w najbli˝szym terminie,
o którym mowa w ust. 2, przypadajà-
cym po dniu wp∏ywu tych dochodów
na rachunek bankowy gminy.

4. Zarzàd gminy przekazuje na wniosek
zarzàdu izby kwartalne informacje
o stanie i terminach realizacji docho-
dów izb, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

5. Je˝eli dochody, o których mowa w
ust. 1 pkt 1, pobrane na rzecz izby rolni-
czej nie zostanà przekazane izbie rolni-
czej w terminie, przys∏ugujà jej odsetki
ustawowe.

6. W przypadku nieprzekazania izbie rolni-
czej dochodów z tytu∏u odpisu, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1, przys∏uguje
jej prawo dochodzenia nale˝nego
Êwiadczenia wraz z odsetkami ustawo-
wymi.”; 

24) po art. 35 dodaje si´ art. 35a w brzmieniu: 

„Art. 35a. 1. Izby sà obowiàzane do przekazywania
na wyodr´bniony rachunek bankowy
Krajowej Rady Izb Rolniczych kwoty
z tytu∏u odpisu od dochodów, o któ-
rych mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, w wy-
sokoÊci okreÊlonej w drodze uchwa∏y
przez Krajowà Rad´ Izb Rolniczych,
w terminie 7 dni od dnia wp∏ywu tych
dochodów na rachunki bankowe izb. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu
okreÊlonego w ust. 1 Krajowej Radzie
Izb Rolniczych przys∏uguje prawo do-
chodzenia nale˝nego Êwiadczenia
wraz z odsetkami ustawowymi.

3. Ârodki finansowe z odpisu, o którym
mowa w ust. 1, przeznacza si´ na wy-
równanie dochodów izb, których
wp∏ywy z tytu∏u odpisu, o którym mo-
wa w art. 35 ust. 1 pkt 1, zosta∏y
zmniejszone w wyniku udzielania ulg,
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zwolnieƒ, odroczeƒ lub umorzeƒ po-
datku rolnego albo zastosowania za-
niechania poboru tego podatku lub je-
go raty.

4. Krajowa Rada Izb Rolniczych przeka-
zuje Êrodki na wyrównanie docho-
dów, o których mowa w ust. 3, za da-
ny kwarta∏ na wniosek w∏aÊciwej izby
w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wniosku. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4,
nale˝y do∏àczyç zaÊwiadczenia wyda-
ne przez w∏aÊciwe organy gmin, okre-
Êlajàce wysokoÊç wp∏ywów zmniej-
szonych w danym kwartale z tytu∏u
podatku rolnego w wyniku udzielania
ulg, zwolnieƒ, odroczeƒ lub umorzeƒ
podatku rolnego albo zastosowania
zaniechania poboru tego podatku lub
jego raty.

6. Szczegó∏owe zasady dysponowania
Êrodkami przeznaczonymi na wyrów-
nanie dochodów izb, o których mowa
w ust. 3, okreÊla, w drodze uchwa∏y,
Krajowa Rada Izb Rolniczych.”;

25) w art. 38:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) reprezentowanie izb przed Sejmem, Sena-
tem i organami administracji rzàdowej, z wy-
∏àczeniem administracji rzàdowej w woje-
wództwie,”

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedstawianie w∏aÊciwym organom, o któ-
rych mowa w pkt 1, oraz organom samorzà-
du terytorialnego wniosków w sprawie sytu-
acji w rolnictwie oraz inicjatyw w zakresie re-
gulacji prawnych,”

c) w pkt 4 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) zarzàdzanie wyborów do walnych zgroma-
dzeƒ izb.”;

26) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do
pracowników biura wykonuje czynnoÊci z za-
kresu prawa pracy.”;

27) po art. 42 dodaje si´ art. 42a i 42b w brzmieniu:

„Art. 42a. 1. W przypadku wygaÊni´cia mandatu
cz∏onka Krajowej Rady b´dàcego
cz∏onkiem komisji rewizyjnej lub
cz∏onkiem zarzàdu Krajowej Rady,
Krajowa Rada dokonuje wyboru uzu-
pe∏niajàcego na najbli˝szym posie-
dzeniu przypadajàcym po dniu wyga-
Êni´cia mandatu.

2. W przypadku odwo∏ania komisji rewi-
zyjnej lub zarzàdu Krajowej Rady, bez
równoczesnego wyboru nowego or-

ganu, dotychczasowy organ dzia∏a do
czasu wyboru nowego organu.

3. Zarzàd wybierany jest na pierwszym
posiedzeniu Krajowej Rady.

4. Je˝eli zarzàd nie zostanie wybrany na
pierwszym posiedzeniu, wyboru za-
rzàdu nale˝y dokonaç w ciàgu 3 mie-
si´cy od dnia odbycia tego posiedze-
nia.

Art. 42b. Cz∏onkom Krajowej Rady, komisji pro-
blemowych, zarzàdu oraz komisji rewi-
zyjnej Krajowej Rady przys∏ugujà diety
oraz zwrot kosztów podró˝y s∏u˝bowych
na zasadach okreÊlonych przez Krajowà
Rad´.”;

28) art. 43 i 44 otrzymujà brzmienie:

„Art. 43. 1. Dochody Krajowej Rady pochodzà:

1) ze sk∏adek op∏acanych przez izby, 

2) z darowizn, spadków i zapisów,

3) z op∏at z tytu∏u us∏ug Êwiadczonych
przez Krajowà Rad´,

4) z wp∏ywów z oprocentowania ra-
chunków bankowych oraz lokat,

5) z innych êróde∏. 

2. Sk∏adki, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
sà pokrywane z odpisów od dochodów
izb, okreÊlonych w art. 35 ust. 1. Wyso-
koÊç, sposób i terminy op∏acania sk∏a-
dek przez izby okreÊla Krajowa Rada
w drodze uchwa∏y. 

3. Zarzàd izby przekazuje Krajowej Radzie
kwartalne informacje o stanie i termi-
nach realizacji dochodów izb, o których
mowa w art. 35 ust. 1, do 15 dnia mie-
siàca nast´pujàcego po up∏ywie dane-
go kwarta∏u.

4. Je˝eli nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek na
rzecz Krajowej Rady nie zostanà prze-
kazane przez izb´ w terminie, Krajowej
Radzie przys∏ugujà odsetki ustawowe.

5. W przypadku niedotrzymania przez
izb´ terminu wp∏aty nale˝noÊci z tytu∏u
sk∏adek na rzecz Krajowej Rady, przy-
s∏uguje jej prawo dochodzenia nale˝-
nego Êwiadczenia wraz z odsetkami
ustawowymi.

Art. 44. Szczegó∏owe zasady organizacji i gospo-
darki finansowej Krajowej Rady okreÊla
jej statut.”;

29) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. Organy administracji rzàdowej zasi´ga-
jà opinii Krajowej Rady o projektach
ustaw i aktów wykonawczych dotyczà-
cych rolnictwa, rozwoju wsi oraz ryn-
ków rolnych.
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2. Termin do przedstawienia opinii, o któ-
rej mowa w ust. 1, nie mo˝e byç krótszy
ni˝ 14 dni od dnia dor´czenia projektu.

3. Nieprzedstawienie przez Krajowà Rad´
stanowiska w wyznaczonym terminie
uwa˝a si´ za akceptacj´ przed∏o˝onego
projektu.”;

30) w art. 47:

a) w ust. 1 wyrazy „Minister Rolnictwa i Gospodar-
ki ̊ ywnoÊciowej” zast´puje si´ wyrazami „mini-
ster w∏aÊciwy do spraw rolnictwa”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do gospodarki Êrodkami, o których mowa
w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2, stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr
49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz.
1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz.
1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 46, poz. 499).”;

31) w art. 49 wyrazy „Minister Rolnictwa i Gospodarki
˚ywnoÊciowej” zast´puje si´ wyrazami „minister
w∏aÊciwy do spraw rolnictwa”.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu
i wymianie gruntów (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349,
z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w art. 10 w ust. 1 w pkt 4 krop-
k´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 5
w brzmieniu:

„5) przedstawiciel izby rolniczej, na której terenie
dzia∏ania sà po∏o˝one grunty obj´te scale-
niem.”

Art. 3. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o po-
datku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 108,
poz. 681) w art. 5 wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw rolnictwa i ministrem w∏aÊciwym do
spraw rozwoju wsi oraz po zasi´gni´ciu opinii
Krajowej Rady Izb Rolniczych, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zalicza ka˝dà gmin´, miasto oraz
dzielnic´ miasta do jednego z czterech okr´gów
podatkowych, kierujàc si´ kryteriami okreÊlo-
nymi w art. 4 ust. 4.”;

2) w ust. 2 po wyrazach „na wniosek rady gminy mo-
˝e” dodaje si´ wyrazy „ , po zasi´gni´ciu opinii izby
rolniczej,”;

3) w ust. 3 po wyrazach „Rada gminy” dodaje si´
wyrazy „ , po zasi´gni´ciu opinii izby rolniczej,”.

Art. 4. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybac-
twie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750
i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) w art. 15 po wyrazie „Wo-
jewoda” dodaje si´ wyrazy „ , po zasi´gni´ciu opinii
izby rolniczej,”.

Art. 5. W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utwo-
rzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142,
poz. 951, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i z 2001 r. Nr 29,
poz. 320) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Cz∏onków Rady b´dàcych przedstawicielami
organizacji producentów rolnych w liczbie 8,
w tym producentów zwiàzanych z przetwór-
stwem rolno-spo˝ywczym, handlem, i konsu-
mentów oraz przedstawiciela Krajowej Rady
Izb Rolniczych powo∏uje i odwo∏uje Prezes Ra-
dy Ministrów, na wniosek w∏aÊciwych organów
zainteresowanych organizacji.”

Art. 6. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78,
z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160,
poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 120, poz. 1268) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 7 w ust. 2 w zdaniu koƒcowym po wyrazie
„wojewody” dodaje si´ wyrazy „wyra˝anej po uzy-
skaniu opinii izby rolniczej”;

2) w art. 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada gminy podejmuje jako zadanie w∏asne
uchwa∏´ w przedmiocie zatwierdzenia planu,
po uzyskaniu opinii izby rolniczej, a tak˝e placó-
wek naukowych lub innych osób upowa˝nio-
nych przez ministra w∏aÊciwego do spraw roz-
woju wsi w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw Êrodowiska. Koszty sporzàdze-
nia opinii pokrywa zak∏ad przemys∏owy.”

Art. 7. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r. —
Prawo ∏owieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713, z 1997 r. Nr 14,
poz. 72, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554, Nr 110,
poz. 715 i Nr 133, poz. 884, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 40, poz. 401 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 27 w ust. 1 po wyrazach „Polskiego Zwiàzku
¸owieckiego” dodaje si´ wyrazy „ , a tak˝e w∏aÊci-
wej izby rolniczej”;

2) w art. 29 w ust. 1 po wyrazach „zarzàdu gminy” do-
daje si´ wyrazy „oraz w∏aÊciwej izby rolniczej”;

3) w art. 46 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ogl´dzin i szacowania szkód, o których mowa
w ust. 1, a tak˝e ustalania wysokoÊci odszkodo-
wania dokonujà przedstawiciele zarzàdcy lub
dzier˝awcy obwodu ∏owieckiego. Na ˝àdanie
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strony w ogl´dzinach, szacowaniu szkód oraz
ustalaniu wysokoÊci odszkodowania uczestni-
czy przedstawiciel w∏aÊciwej terytorialnie izby
rolniczej.”

Art. 8. W ustawie z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem reformy
ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126) w art. 33
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kadencja walnych zgromadzeƒ, o których mo-
wa w ust. 2, up∏ywa z dniem, w którym up∏ywa
kadencja organów stanowiàcych jednostek sa-
morzàdu terytorialnego wybranych w wybo-
rach w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”

Art. 9. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o dost´-
pie do informacji o Êrodowisku i jego ochronie oraz
o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U.

Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761 i Nr 76,
poz. 811) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 50 w ust. 2 po wyrazie „praktyki” dodaje si´
wyrazy „ , Krajowej Rady Izb Rolniczych”;

2) w art. 51 w ust. 2 po wyrazie „praktyki” dodaje si´
wyrazy „ , w∏aÊciwej izby rolniczej”.

Art. 10. Przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolni-
czych, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy wymienio-
nej w art. 5, zostanie powo∏any po raz pierwszy do Ra-
dy Agencji Rynku Rolnego na kadencj´ nast´pujàcà po
kadencji, w czasie której ustawa wchodzi w ˝ycie.

Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


