
Art. 1. Ustawa okreÊla warunki i tryb udzielania
producentom rolnym p∏atnoÊci bezpoÊrednich do
gruntów rolnych okreÊlonych przepisami Unii Euro-
pejskiej2), zwanych dalej „p∏atnoÊciami”.

Art. 2. 1. Osobie fizycznej, osobie prawnej lub jed-
nostce organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci
prawnej, b´dàcej posiadaczem gospodarstwa rolne-
go, zwanej dalej „producentem rolnym”, przys∏ugujà
p∏atnoÊci na b´dàce w jej posiadaniu grunty rolne
utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowa-
niu wymogów ochrony Êrodowiska, zwane dalej
„gruntami rolnymi”.

2. Warunkiem uzyskania p∏atnoÊci jest posiadanie
przez producenta rolnego dzia∏ek rolnych o ∏àcznej po-
wierzchni nie mniejszej ni˝ 1 ha, które kwalifikujà si´
do obj´cia p∏atnoÊciami, przy czym za dzia∏k´ rolnà
uwa˝a si´ zwarty obszar gruntu rolnego, na którym
jest prowadzona jedna uprawa, o powierzchni nie
mniejszej ni˝ 0,1 ha, wchodzàcy w sk∏ad gospodar-
stwa rolnego.

3. P∏atnoÊci obejmujà:

1) jednolità p∏atnoÊç obszarowà;

2) p∏atnoÊci uzupe∏niajàce do powierzchni uprawy:

a) chmielu,

b) tytoniu,

c) ziemniaków przeznaczonych do przetworzenia
na skrobi´,

d) innych roÊlin.

4. WysokoÊç p∏atnoÊci w danym roku kalendarzo-
wym ustala si´ jako iloczyn deklarowanej przez produ-

centa rolnego powierzchni gruntów rolnych i stawek
p∏atnoÊci na 1 ha gruntu rolnego.

5. Rada Ministrów okreÊla corocznie, w drodze roz-
porzàdzenia:

1) rodzaje roÊlin, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. d,

2) stawki p∏atnoÊci uzupe∏niajàcych dla poszczegól-
nych upraw

— uwzgl´dniajàc za∏o˝enia do ustawy bud˝etowej na
dany rok oraz zobowiàzania Rzeczypospolitej Polskiej
zawarte w umowach mi´dzynarodowych.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, minimalne wymagania
utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rol-
nej przy zachowaniu wymogów ochrony Êrodowiska,
majàc na wzgl´dzie uwarunkowania glebowe i klima-
tyczne, rodzaje upraw oraz terminy agrotechniczne.

Art. 3. 1. P∏atnoÊç na wniosek producenta rolnego
przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzib´
wnioskodawcy kierownik biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej da-
lej „Agencjà”.

2. Od decyzji w sprawie przyznania p∏atnoÊci przy-
s∏uguje odwo∏anie do dyrektora oddzia∏u regionalne-
go Agencji.

3. Odwo∏anie od decyzji, o której mowa w ust. 1,
nie wstrzymuje jej wykonania.

Art. 4. 1. W przypadku gdy w okresie od dnia z∏o-
˝enia wniosku o przyznanie p∏atnoÊci do dnia wydania
decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, nastàpi przenie-
sienie posiadania gospodarstwa rolnego na rzecz in-
nego producenta rolnego w wyniku umowy sprzeda-
˝y, dzier˝awy lub innej umowy, p∏atnoÊç przys∏uguje
temu producentowi, je˝eli spe∏nia on warunki do jej
przyznania i w terminie 14 dni od dnia przeniesienia
posiadania gospodarstwa rolnego z∏o˝y wniosek do
kierownika biura powiatowego Agencji o przyznanie
p∏atnoÊci, której dotyczy∏ pierwszy wniosek.

2. W przypadku Êmierci producenta rolnego p∏at-
noÊç przys∏uguje spadkobiercy, który przejà∏ posiada-
nie gospodarstwa rolnego i z∏o˝y∏ wniosek do kierow-
nika biura powiatowego Agencji o przyznanie p∏atno-
Êci, której dotyczy∏ wniosek spadkodawcy.

Art. 5. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory wniosków
o przyznanie p∏atnoÊci, o których mowa w art. 3 i 4,
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U S TAWA

z dnia 18 grudnia 2003 r.

o p∏atnoÊciach bezpoÊrednich do gruntów rolnych1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 7 czerwca

1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustaw´
z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustaw´ z dnia
20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rol-
nych.

2) Rozporzàdzenia:
— Rady (WE) nr 1259/1999 z dnia 17 maja 1999 r. ustana-

wiajàce wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpo-
Êredniego w ramach wspólnej polityki rolnej, 

— Rady nr 1244/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. zmieniajà-
ce rozporzàdzenie (WE) nr 1259/1999 ustanawiajàce
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpoÊrednie-
go w ramach wspólnej polityki rolnej,

— Komisji (WE) nr 1/2002 z dnia 28 grudnia 2001 r. ustana-
wiajàce szczegó∏owe zasady stosowania rozporzàdze-
nia Rady (WE) nr 1259/1999 z dnia 17 maja 1999 r. usta-
nawiajàcego wspólne zasady dla systemów wsparcia
bezpoÊredniego w ramach wspólnej polityki rolnej.



oraz szczegó∏owe warunki przyznawania p∏atnoÊci
w przypadkach, o których mowa w art. 4, majàc na
wzgl´dzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym
przyznawaniem p∏atnoÊci oraz w∏aÊciwe przepisy Unii
Europejskiej w tym zakresie.

2. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 1,
udost´pniane sà producentom rolnym przez Agencj´.

Art. 6. 1. Dyrektor oddzia∏u regionalnego Agencji
przeprowadza kontrole w zakresie spe∏niania przez
producentów rolnych warunków do przyznania p∏at-
noÊci zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez
Prezesa Agencji, ustalonym zgodnie z zasadami typo-
wania gospodarstw rolnych do kontroli okreÊlonymi
w przepisach Unii Europejskiej3).

2. Prezes Agencji mo˝e powierzyç przeprowadza-
nie kontroli, o których mowa w ust. 1, innym jednost-
kom organizacyjnym dysponujàcym odpowiednimi
warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i techniczny-
mi okreÊlonymi na podstawie ust. 10 pkt 2.

3. CzynnoÊci kontrolne sà wykonywane przez oso-
by posiadajàce imienne upowa˝nienie wydane przez
Prezesa Agencji.

4. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 3, zawie-
ra wskazanie osoby upowa˝nionej do wykonywania
czynnoÊci kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstaw´
prawnà do ich wykonywania.

5. Przed przystàpieniem do czynnoÊci kontrolnych
osoba upowa˝niona do ich wykonywania jest obowià-
zana okazaç imienne upowa˝nienie, o którym mowa
w ust. 3.

6. Osoby upowa˝nione do wykonywania czynno-
Êci kontrolnych majà prawo do:

1) wst´pu na teren gospodarstwa rolnego;

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 kopii oraz zabezpieczania tych dokumen-
tów.

7. Osoba wykonujàca czynnoÊci kontrolne sporzà-
dza z tych czynnoÊci protokó∏.

8. Protokó∏ podpisuje osoba wykonujàca czynno-
Êci kontrolne oraz podmiot kontrolowany.

9. W przypadku odmowy podpisania protoko∏u
przez podmiot kontrolowany, protokó∏ podpisuje tylko
osoba wykonujàca czynnoÊci kontrolne, dokonujàc

w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisa-
nia protoko∏u przez podmiot kontrolowany.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi,
w drodze rozporzàdzenia:

1) okreÊli wzór imiennego upowa˝nienia do wykony-
wania czynnoÊci kontrolnych, majàc na wzgl´dzie
ujednolicenie informacji zawartych w upowa˝nie-
niu;

2) okreÊli warunki organizacyjne, techniczne i kadro-
we, jakie powinny spe∏niaç jednostki organizacyj-
ne, którym mo˝na powierzyç przeprowadzanie
kontroli, majàc na wzgl´dzie zapewnienie wykony-
wania ich w jednolity sposób na obszarze ca∏ego
kraju;

3) mo˝e okreÊliç dodatkowe kryteria typowania go-
spodarstw rolnych do kontroli i sposoby jej prze-
prowadzania, majàc na wzgl´dzie zapewnienie
mo˝liwoÊci wykonania kontroli danych zawartych
we wnioskach producentów rolnych o przyznanie
p∏atnoÊci.

Art. 7. W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utwo-
rzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142,
poz. 951, z póên. zm.4)) po art. 4c dodaje si´
art. 4d w brzmieniu:

„Art. 4d. Agencja prowadzi dzia∏ania zwiàzane
z przygotowaniem do obs∏ugi p∏atnoÊci
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.”.

Art. 8. 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, z póên. zm.5)) po
art. 3d dodaje si´ art. 3e w brzmieniu:

„Art. 3e. Agencja prowadzi dzia∏ania zwiàzane
z przygotowaniem do obs∏ugi p∏atnoÊci
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. o orga-
nizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240,
poz. 2059) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 uchyla si´ pkt 2 i 4—6; 

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

„Art. 2a. 1. Zadania w zakresie udzielania pomo-
cy finansowej, o której mowa
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3) Rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 2419/2001 z dnia 11 grud-

nia 2001 r. ustanawiajàce szczegó∏owe zasady stosowania
zintegrowanego systemu zarzàdzania i kontroli niektórych
wspólnotowych systemów pomocy, ustanowionych roz-
porzàdzeniem Rady (EWG) nr 3508/92.

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r.
Nr 29, poz. 320, Nr 81, poz. 875 i Nr 129, poz. 1446,
z 2002 r. Nr 127, poz. 1085 i Nr 240, poz. 2059 oraz z 2003 r.
Nr 166, poz. 1611.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1994 r. 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, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38,
poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r.
Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197 oraz z 2003 r. Nr 52,
poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 166, poz. 1611, Nr 171,
poz. 1661 i Nr 199, poz. 1934.



w art. 1 pkt 3, realizuje dyrektor od-
dzia∏u terenowego Agencji, wydajàc
decyzje administracyjne w sprawie
udzielania dop∏at do przetwarzania
s∏omy lnianej lub konopnej na w∏ók-
no, zwanych dalej „dop∏atami do
przetwarzania”. 

2. Dyrektor oddzia∏u terenowego Agen-
cji prowadzi kontrole w zakresie
uznawania przetwórców oraz zasad-
noÊci udzielania dop∏at do przetwa-
rzania.”;

3) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji
przeprowadza kontrole, o których mo-
wa w art. 2 ust. 2 pkt 4 i art. 2a ust. 2,
zgodnie z planem kontroli zatwierdzo-
nym przez Prezesa Agencji.

2. Prezes Agencji mo˝e powierzyç przepro-
wadzanie kontroli, o których mowa
w ust. 1, innym jednostkom organiza-
cyjnym dysponujàcym odpowiednimi
warunkami organizacyjnymi, kadrowy-
mi i technicznymi okreÊlonymi na pod-
stawie ust. 10 pkt 2.

3. CzynnoÊci kontrolne sà wykonywane
przez osoby posiadajàce imienne upo-
wa˝nienie wydane przez Prezesa Agen-
cji.

4. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 3,
zawiera wskazanie osoby upowa˝nionej
do wykonywania czynnoÊci kontrol-
nych, miejsce i zakres oraz podstaw´
prawnà do ich wykonywania.

5. Przed przystàpieniem do czynnoÊci kon-
trolnych, osoba upowa˝niona do ich
wykonywania jest obowiàzana okazaç
imienne upowa˝nienie, o którym mowa
w ust. 3.

6. Osoby upowa˝nione do wykonywania
czynnoÊci kontrolnych majà prawo do:

1) wst´pu do magazynów, w których
jest przechowywane zbo˝e zakupio-
ne w ramach dzia∏aƒ interwencyj-
nych;

2) wst´pu do obiektów produkcyjnych
i przechowalniczych;

3) ˝àdania pisemnych lub ustnych infor-
macji zwiàzanych z przedmiotem
kontroli;

4) wglàdu do dokumentów zwiàzanych
z przedmiotem kontroli, sporzàdzania
z nich odpisów, wyciàgów lub kopii
oraz zabezpieczania tych dokumen-
tów;

5) sporzàdzania dokumentacji fotogra-
ficznej z przeprowadzonej kontroli;

6) pobierania próbek do badaƒ.

7. Osoba wykonujàca czynnoÊci kontrolne
sporzàdza z tych czynnoÊci protokó∏.

8. Protokó∏ podpisuje osoba wykonujàca
czynnoÊci kontrolne oraz podmiot kon-
trolowany.

9. W przypadku odmowy podpisania pro-
toko∏u przez podmiot kontrolowany,
protokó∏ podpisuje tylko osoba wykonu-
jàca czynnoÊci kontrolne, dokonujàc
w protokole stosownej adnotacji o od-
mowie podpisania protoko∏u przez pod-
miot kontrolowany.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
wsi okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wzór imiennego upowa˝nienia do

wykonywania czynnoÊci kontrolnych,
majàc na wzgl´dzie ujednolicenie in-
formacji zawartych w upowa˝nieniu;

2) warunki organizacyjne, techniczne
i kadrowe, jakie powinny spe∏niaç
jednostki organizacyjne, którym mo˝-
na powierzyç przeprowadzanie kon-
troli, majàc na wzgl´dzie zapewnie-
nie wykonywania ich w jednolity spo-
sób na obszarze ca∏ego kraju.”;

4) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Przetwórca mo˝e ubiegaç si´ o dop∏aty
do przetwarzania, je˝eli zostanie wpisa-
ny do rejestru uznanych przetwórców,
prowadzonego przez Agencj´.

2. Przetwórca sk∏ada wniosek o wpis do
rejestru uznanych przetwórców do dy-
rektora oddzia∏u terenowego Agencji
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania lub siedzib´ przetwórcy.

3. Do wniosku do∏àcza si´:
1) dokument potwierdzajàcy tytu∏ praw-

ny przetwórcy do nieruchomoÊci, na
której b´dzie przetwarzana s∏oma
lniana lub konopna;

2) zaÊwiadczenia komendanta powiato-
wego (miejskiego) Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej, paƒstwowego powiato-
wego inspektora sanitarnego i woje-
wódzkiego inspektora ochrony Êro-
dowiska stwierdzajàce, ˝e obiekty
przeznaczone do przetwarzania s∏o-
my lnianej lub konopnej spe∏niajà
wymagania okreÊlone w przepi-
sach przeciwpo˝arowych, sanitar-
nych i ochrony Êrodowiska.

4. Po dokonaniu kontroli w zak∏adzie prze-
twórczym i potwierdzeniu zgodnoÊci da-
nych zawartych we wniosku i do∏àczo-
nych do niego dokumentach ze stanem
faktycznym dyrektor oddzia∏u terenowe-
go Agencji, w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania lub siedzib´ prze-
twórcy, wydaje decyzj´ administracyjnà
o wpisie przetwórcy do rejestru uzna-
nych przetwórców.”;
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5) uchyla si´ art. 6—9;

6) w art. 10:

a) uchyla si´ ust. 1,

b) uchyla si´ ust. 2—6;

7) w art. 11 wyrazy „art. 10 ust. 1” zast´puje si´ wy-
razami „art. 5 ust. 1”;

8) w art. 12 uchyla si´ pkt 1 lit. d—n i pkt 2;

9) uchyla si´ art. 15;

10) w za∏àczniku do ustawy uchyla si´ pkt 2 i 4—6.

Art. 10. 1. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej przetwórca
s∏omy lnianej i konopnej, zwany dalej „przetwórcà”,
uzyskuje wpis do rejestru uznanych przetwórców
w sposób okreÊlony w ust. 2—8.

2. Przetwórca sk∏ada wniosek o wpis do rejestru
uznanych przetwórców do dyrektora oddzia∏u tereno-
wego Agencji Rynku Rolnego w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania lub siedzib´ przetwórcy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres przetwórcy;

2) opis technologii przetwarzania s∏omy lnianej lub
konopnej, z uwzgl´dnieniem rodzajów uzyskiwa-
nych w∏ókien;

3) opis zak∏adu przetwórczego i urzàdzeƒ technicz-
nych, którymi dysponuje przetwórca, z podaniem
szczegó∏owych danych dotyczàcych ich lokalizacji
oraz specyfikacji technicznej obejmujàcej:

a) iloÊç energii zu˝ywanej do przetwarzania s∏omy
lnianej lub konopnej na w∏ókno (w kilowatogo-
dzinach) oraz maksymalne iloÊci s∏omy lnianej
i konopnej, jakie mogà byç przetworzone w za-
k∏adzie przetwórczym w ciàgu godziny (w kilo-
gramach) i w ciàgu roku (w tonach),

b) maksymalne iloÊci d∏ugiego i krótkiego w∏ókna
lnianego oraz w∏ókna konopnego, jakie mo˝e
wytworzyç w ciàgu godziny (w kilogramach)
i w ciàgu roku (w tonach),

c) iloÊç s∏omy lnianej i konopnej (w kilogramach),
które zu˝ywa przetwórca do uzyskania 100 kg
poszczególnych produktów otrzymanych w wy-
niku przetwarzania;

4) opis pomieszczeƒ przechowalniczych, z uwzgl´d-
nieniem ich lokalizacji i zdolnoÊci przechowalni-
czej (w tonach).

4. Do wniosku do∏àcza si´:

1) dokument potwierdzajàcy tytu∏ prawny przetwórcy
do nieruchomoÊci, na której b´dzie przetwarzana
s∏oma lniana lub konopna;

2) zaÊwiadczenia komendanta powiatowego (miej-
skiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, paƒstwowe-
go powiatowego inspektora sanitarnego i woje-
wódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska stwier-
dzajàce, ˝e obiekty przeznaczone do przetwarzania
s∏omy lnianej lub konopnej spe∏niajà wymagania
okreÊlone w przepisach przeciwpo˝arowych, sani-
tarnych i ochrony Êrodowiska;

3) oÊwiadczenia o zobowiàzaniu si´ przetwórcy do:

a) oddzielnego przechowywania nabytej lub wy-
produkowanej s∏omy lnianej lub konopnej, d∏u-
giego w∏ókna lnianego, krótkiego w∏ókna lnia-
nego, w∏ókna konopi w∏óknistych, z podzia∏em
na produkcj´ w poszczególnych latach gospo-
darczych, obejmujàcych okresy od dnia 1 lipca
danego roku do dnia 30 czerwca nast´pnego ro-
ku kalendarzowego, oraz z podzia∏em na po-
szczególne kraje cz∏onkowskie Unii Europej-
skiej, 

b) codziennego aktualizowania stanu magazyno-
wego s∏omy lnianej lub konopnej oraz poszcze-
gólnych rodzajów w∏ókien, w powiàzaniu z do-
kumentacjà ksi´gowà,

c) powiadamiania dyrektora oddzia∏u terenowego
Agencji, w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania lub siedzib´ przetwórcy, o zmianach
w zakresie danych wynikajàcych z dokumen-
tów, o których mowa w lit. a oraz pkt 1 i 2, oraz

d) poddania si´ kontrolom przeprowadzanym
przez dyrektora oddzia∏u terenowego Agencji
Rynku Rolnego w zakresie uznawania przetwór-
ców oraz zasadnoÊci udzielania dop∏at do prze-
twarzania. 

5. Po dokonaniu kontroli w zak∏adzie przetwór-
czym i potwierdzeniu zgodnoÊci danych zawartych we
wniosku i do∏àczonych do niego dokumentach ze sta-
nem faktycznym, z zastrze˝eniem ust. 8, dyrektor od-
dzia∏u terenowego Agencji Rynku Rolnego, w∏aÊciwy
ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzib´ prze-
twórcy, wydaje decyzj´ administracyjnà o wpisie prze-
twórcy do rejestru uznanych przetwórców.

6. Decyzjà, o której mowa w ust. 5, przetwórcy jest
równie˝ nadawany numer identyfikacyjny.

7. Decyzj´, o której mowa w ust. 5, wydaje si´
w terminie dwóch miesi´cy od dnia wp∏ywu wniosku
o wpis do rejestru uznanych przetwórców.

8. Kontroli, o której mowa w ust. 5, nie podlegajà
oÊwiadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a.

Art. 11. Dyrektor oddzia∏u regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeka˝e
Prezesowi Agencji Rynku Rolnego rejestr uznanych
przetwórców oraz akta spraw wszcz´tych i niezakoƒ-
czonych, w terminie 14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszego artyku∏u. 

Art. 12. W 2004 r. wnioski o p∏atnoÊç producent
rolny sk∏ada w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia
15 czerwca. 
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Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej, z wyjàtkiem:

1) art. 5 i art. 6 ust. 10, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia;

2) art. 7, art. 8, art. 9 pkt 6 lit. b i pkt 9 oraz 
art. 10—12, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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