
Art. 1. Ustawa okreÊla zadania oraz w∏aÊciwoÊç
jednostek organizacyjnych i organów, w zakresie
wspierania rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków
pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fun-
duszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, dotyczàce:

1) uzyskiwania rent strukturalnych;

2) wspierania dzia∏alnoÊci rolniczej na obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania;

3) wspierania przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych;

4) zalesiania gruntów rolnych;

5) wspierania gospodarstw niskotowarowych;

6) dostosowania gospodarstw rolnych do standar-
dów Unii Europejskiej;

7) wspierania grup producentów rolnych;

8) pomocy technicznej dla jednostek organizacyj-
nych i organów realizujàcych zadania zwiàzane
z rozwojem obszarów wiejskich;

9) uzupe∏nienia p∏atnoÊci bezpoÊrednich — okreÊlo-
nych przepisami Unii Europejskiej2) oraz postano-
wieniami Traktatu mi´dzy Królestwem Belgii, Kró-
lestwem Danii, Republikà Federalnà Niemiec, Re-
publikà Greckà, Królestwem Hiszpanii, Republikà
Francuskà, Irlandià, Republikà W∏oskà, Wielkim
Ksi´stwem Luksemburga, Królestwem Niderlan-
dów, Republikà Austrii, Republikà Portugalskà,
Republikà Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjedno-
czonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó∏nocnej (Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Euro-
pejskiej) a Republikà Czeskà, Republikà Estoƒskà,
Republikà Cypryjskà, Republikà ¸otewskà, Repu-
blikà Litewskà, Republikà W´gierskà, Republikà
Malty, Rzeczàpospolità Polskà, Republikà S∏owe-
nii, Republikà S∏owackà dotyczàcego przystàpie-
nia Republiki Czeskiej, Republiki Estoƒskiej, Repu-
bliki Cypryjskiej, Republiki ¸otewskiej, Republiki
Litewskiej, Republiki W´gierskiej, Republiki Malty,

Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S∏owenii, Re-
publiki S∏owackiej do Unii Europejskiej, podpisa-
nego w dniu 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.

Art. 2. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi,
w porozumieniu z ministrami w∏aÊciwymi do spraw:
finansów publicznych, rozwoju regionalnego, pracy
i Êrodowiska, opracowuje projekt planu rozwoju ob-
szarów wiejskich, okreÊlony w przepisach Unii Euro-
pejskiej, o których mowa w art. 1, zwanego dalej „pla-
nem”, po zasi´gni´ciu opinii sejmików województw
i izb rolniczych, a tak˝e zwiàzków zawodowych rolni-
ków indywidualnych i spo∏eczno-zawodowych organi-
zacji rolników o ogólnokrajowym zakresie dzia∏ania
oraz Krajowej Izby Gospodarczej.

2. Projekt planu zatwierdza Rada Ministrów.

3. Rada Ministrów zatwierdza projekt planu naj-
póêniej do dnia 15 marca 2004 r. 

Art. 3. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi:

1) pe∏ni rol´ organu zarzàdzajàcego w rozumieniu
przepisów Unii Europejskiej;

2) przekazuje Komisji Europejskiej zatwierdzony
przez Rad´ Ministrów projekt planu;

3) w trybie przepisów o zamówieniach publicznych
wy∏ania jednostk´ organizacyjnà uprawnionà do
dokonywania ocen planu i przekazuje Komisji Eu-
ropejskiej raporty z tych ocen.

2. Po przyj´ciu planu przez Komisj´ Europejskà:

1) Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe warunki i tryb udzielania pomocy fi-
nansowej na dzia∏ania obj´te planem, a tak˝e
przestrzenny zasi´g wdra˝ania tych dzia∏aƒ, majàc
na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owej realizacji
planu i ustalenia dokonane z Komisjà Europejskà;

2) minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi og∏asza
plan, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”.

Art. 4. Przepisy art. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku zmiany planu. 

Art. 5. 1. Zadania zwiàzane z udzielaniem pomocy
finansowej w zakresie wspierania rozwoju obszarów
wiejskich, zwanej dalej „pomocà”, realizuje agencja
p∏atnicza akredytowana na podstawie przepisów
o uruchamianiu Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwa-
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USTAWA

z dnia 28 listopada 2003 r.

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: z dnia 20 grudnia

1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników, z dnia
28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach, z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r.
o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach oraz
o zmianie innych ustaw, z dnia 26 kwietnia 2001 r. o ren-
tach strukturalnych w rolnictwie.

2) Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja
1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski
Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz roz-
porzàdzenie Komisji (WE) nr 445/2002 z dnia 26 lutego
2002 r. ustanawiajàce szczegó∏owe zasady stosowania
rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja
1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski
Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR).



rancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej, wskazana w planie, zwana dalej „Agencjà”.

2. Decyzje administracyjne w sprawach zwiàza-
nych z udzielaniem pomocy finansowej wydaje kie-
rownik jednostki organizacyjnej Agencji.

3. Decyzje administracyjne w zakresie przyznawa-
nia rent strukturalnych wydaje Prezes Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Spo∏ecznego w przypadku, gdy
przekazano mu funkcje agencji p∏atniczej w zakresie
przyznawania i wyp∏aty rent strukturalnych.

4. Organy administracji rzàdowej i samorzàdowej
wspó∏pracujà z Agencjà przy realizacji zadaƒ zwiàza-
nych z udzielaniem pomocy finansowej.

5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, organy, o których mowa w ust. 4, obowiàzane do
wspó∏pracy oraz tryb i zakres tej wspó∏pracy, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owej realizacji planu.

Art. 6. 1. Na wniosek w∏aÊciciela gruntów wcho-
dzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego, który ubiega
si´ o przyznanie renty strukturalnej, lub na wniosek je-
go ma∏˝onka Agencja NieruchomoÊci Rolnych:

1) poÊredniczy w sprzeda˝y lub wydzier˝awianiu
wskazanej nieruchomoÊci lub

2) przejmuje nieodp∏atnie, w drodze decyzji Prezesa
Agencji NieruchomoÊci Rolnych, wskazanà we
wniosku nieruchomoÊç na w∏asnoÊç Skarbu Paƒ-
stwa.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio tryb post´powania dotyczàcy stwier-
dzenia niemo˝liwoÊci sprzeda˝y nieruchomoÊci oraz
przejmowania nieruchomoÊci na rzecz Skarbu Paƒ-
stwa okreÊlony w przepisach o ubezpieczeniu spo∏ecz-
nym rolników.

Art. 7. 1. Agencja przeprowadza kontrole udziele-
nia i wykorzystania pomocy w zakresie zgodnoÊci
z prawem i ustaleniami planu zgodnie z przyj´tym pla-
nem kontroli.

2. Przed rozpocz´ciem kontroli osoba upowa˝nio-
na do jej przeprowadzenia jest obowiàzana okazaç
imienne upowa˝nienie do przeprowadzenia kontroli.

3. Imienne upowa˝nienie do przeprowadzenia
kontroli wydaje organ Agencji.

4. Osoby upowa˝nione do przeprowadzenia kon-
troli majà prawo do:

1) wst´pu na grunty i do obiektów zwiàzanych z dzia-
∏alnoÊcià, której dotyczy pomoc;

2) ˝àdania pisemnych lub ustnych informacji zwiàza-
nych z przedmiotem kontroli;

3) wglàdu do dokumentów zwiàzanych z przedmio-
tem kontroli, sporzàdzania z nich odpisów, wycià-
gów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych doku-
mentów;

4) sporzàdzania dokumentacji fotograficznej z prze-
prowadzonej kontroli;

5) pobierania próbek do badaƒ.

5. W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie
zgadza si´ z ustaleniami zawartymi w protokole kon-
troli, mo˝e, w terminie 14 dni od dnia dor´czenia pro-
toko∏u, zg∏osiç do Agencji zastrze˝enia do ustaleƒ za-
wartych w tym protokole wraz z uzasadnieniem.

Art. 8. 1. Agencja pozyskuje, gromadzi i opracowu-
je dane niezb´dne do sporzàdzenia rocznego spra-
wozdania z realizacji planu i przekazuje je ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw rozwoju wsi w terminie do dnia
31 marca ka˝dego roku.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi, na
podstawie danych przekazanych przez Agencj´, spo-
rzàdza i przedstawia Komisji Europejskiej roczne spra-
wozdania z realizacji planu z poprzedniego roku kalen-
darzowego.

Art. 9. 1. OÊrodki doradztwa rolniczego i Krajowe
Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich sà obowiàzane do informowania o warun-
kach i trybie udzielania pomocy, prowadzenia szkoleƒ
dla podmiotów, których dotyczà dzia∏ania obj´te pla-
nem, i doradzania w zakresie sporzàdzania dokumen-
tacji niezb´dnej do uzyskania pomocy.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogà byç
równie˝ realizowane przez podmioty inne ni˝ wskaza-
ne w ust. 1.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki, sposób i tryb pro-
wadzenia szkoleƒ dla podmiotów, których dotyczà
dzia∏ania obj´te planem, oraz doradzania w zakresie
sporzàdzania dokumentacji niezb´dnej do uzyskania
pomocy, majàc na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏o-
wej realizacji planu.

Art. 10. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7,
poz. 25, z póên. zm.3)) w art. 16 w ust. 1 w pkt 2 krop-
k´ na koƒcu zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´
pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) osoba pobierajàca rent´ strukturalnà wspó∏fi-
nansowanà ze Êrodków Sekcji Gwarancji Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol-
nej,

4) ma∏˝onek osoby, o której mowa w pkt 3, je˝eli
renta strukturalna wspó∏finansowana ze Êrod-
ków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej wyp∏acana jest
wraz z dodatkiem na tego ma∏˝onka.”.
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———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531,
z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz
z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 228, poz. 2255.



Art. 11. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z póên. zm.4))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 14 dodaje si´ ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na po∏o˝enie grun-
tu obj´tego zalesieniem dokonuje oceny udatno-
Êci upraw w czwartym lub piàtym roku od zale-
sienia gruntu rolnego oraz przekwalifikuje z urz´-
du grunt rolny na grunt leÊny, je˝eli zalesienia
gruntu dokonano na podstawie przepisów
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

8. Starosta mo˝e powierzyç, w drodze porozu-
mienia, dokonanie oceny udatnoÊci upraw
nadleÊniczemu.”;

2) w art. 35:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) doradztwo w zakresie zalesiania i gospo-
darki leÊnej,”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. NadleÊniczy, na wniosek w∏aÊciciela gruntu
przeznaczonego do zalesienia, sporzàdza
plan zalesienia i potwierdza wykonanie za-
lesienia, w przypadku zalesienia obj´tego
przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orien-
tacji i Gwarancji Rolnej.”;

3) w art. 54 w pkt 6 kropk´ na koƒcu zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) na sporzàdzanie planów zalesienia, o których
mowa w art. 35 ust. 5.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o gru-
pach producentów rolnych i ich zwiàzkach oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983) uchy-
la si´ art. 18—22.

Art. 13. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o ren-
tach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52,
poz. 539) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. Ostateczny termin sk∏adania wniosków
o przyznanie renty strukturalnej up∏ywa
z dniem 31 grudnia 2003 r.”.

Art. 14. 1. Do pomocy finansowej przyznanej przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, na podstawie
przepisów ustawy, o której mowa w art. 12, stosuje si´
zasady dotychczasowe.

2. Do miesi´cznego ekwiwalentu za wy∏àczenie
gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy le-
Ênej, przyznanego przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy na podstawie przepisów ustawy, o której
mowa w art. 15, stosuje si´ zasady dotychczasowe.

3. Do spraw w zakresie wyra˝enia zgody na przezna-
czenie gruntu rolnego do zalesienia obj´tych przepisa-
mi ustawy, o której mowa w art. 15, wszcz´tych i nieza-
koƒczonych decyzjà ostatecznà do dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 15. Traci moc ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r.
o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U.
Nr 73, poz. 764 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392).

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej, z wyjàtkiem art. 2—4, art. 13, art. 14
ust. 2 i 3 oraz art. 15, które wchodzà w ˝ycie po up∏y-
wie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200,
poz. 1682 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 162,
poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966.
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USTAWA

z dnia 28 listopada 2003 r.

o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed nast´pstwami u˝ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych1)

Art. 1. W ustawie z dnia 9 listopada 1995 r.
o ochronie zdrowia przed nast´pstwami u˝ywania ty-
toniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10,

poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz
z 1999 r. Nr 96, poz. 1107) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

———————
1) Ustawa stanowi implementacj´ przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/37/WE z dnia 5 czerwca

2001 r. w sprawie dostosowania ustaw, rozporzàdzeƒ i przepisów administracyjnych paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych
produkcji, prezentacji i sprzeda˝y wyrobów tytoniowych (Dziennik Urz´dowy WE nr L 194 z 18.07.2001) oraz Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/33/WE z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych paƒstw cz∏onkowskich zwiàzanych z reklamà i sponsorowaniem produktów tytonio-
wych (Dziennik Urz´dowy WE nr L 152 z 20.06.2003).


