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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 kwietnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad, zakresu i trybu udzielania dop∏at 
do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r.
o dop∏atach 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,
z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 i Nr 70,
poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 72,
poz. 744 i 746) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 21 lu-
tego 1995 r. w sprawie szczegó∏owych zasad, zakresu
i trybu udzielania dop∏at do oprocentowania kredytów
na cele rolnicze (Dz. U. Nr 19, poz. 92, z 1996 r. Nr 3,
poz. 18 i 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. 964, z 1999 r. Nr 12, poz. 97, Nr 53, poz. 550, Nr 64,
poz. 733 i Nr 92, poz. 1048 oraz z 2001 r. Nr 86, poz. 950)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Je˝eli do dnia 30 wrzeÊnia 2001 r. nastàpi∏a cz´-
Êciowa sp∏ata kredytu bankowego, dop∏aty,

o których mowa w ust. 3, sà udzielane w wyso-
koÊci proporcjonalnej do sp∏aconej cz´Êci kre-
dytu.”;

2) w § 7 po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Wniosek o obj´cie dop∏atami do oprocentowa-
nia cz´Êci sp∏aconego kredytu bankowego,
o którym mowa w § 3 ust. 4, przedsi´biorca
sk∏ada do dnia 30 maja 2002 r. w banku, który
udzieli∏ tego kredytu.

6. Bank, o którym mowa w ust. 5, przekazuje Agen-
cji do dnia 15 czerwca 2002 r. informacje o z∏o˝onych
wnioskach i zawiera z Agencjà umow´ w sprawie zwro-
tu dop∏at wymienionych w § 3 ust. 4. W umowie okre-
Êla si´ w szczególnoÊci termin oraz sposób rozliczania
dop∏at mi´dzy Agencjà a bankiem.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


