
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 li-
stopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Eu-
ropejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
(Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegó∏owych warun-
ków i trybu udzielania pomocy finansowej na dosto-
sowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Eu-
ropejskiej obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich
(Dz. U. Nr 17, poz. 142 i Nr 93, poz. 780) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 6 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opis przedsi´wzi´ç, o których mowa w § 3
pkt 3, oraz termin ich realizacji, który wynosi:

a) do dnia 31 grudnia 2007 r. — w przypadku
przedsi´wzi´ç okreÊlonych w § 3 pkt 3
lit. a tiret pierwsze,

b) nie wi´cej ni˝ 8 miesi´cy od dnia przyzna-
nia p∏atnoÊci — w przypadku przedsi´wzi´ç
okreÊlonych w § 3 pkt 3 lit. a tiret drugie,

c) nie wi´cej ni˝ 12 miesi´cy od dnia przyzna-
nia p∏atnoÊci — w przypadku przedsi´wzi´ç
okreÊlonych w § 3 pkt 3 lit. b;”;

2) po § 7 dodaje si´ § 7a—7c w brzmieniu:

„§ 7a. 1. W przypadku gdy w okresie od dnia z∏o-
˝enia wniosku o przyznanie p∏atnoÊci do
dnia wydania decyzji w sprawie przyzna-
nia p∏atnoÊci nastàpi przeniesienie posia-
dania ca∏oÊci gospodarstwa rolnego na
rzecz innego podmiotu w wyniku umowy
sprzeda˝y albo innej umowy, p∏atnoÊç
przys∏uguje temu podmiotowi, je˝eli
w terminie 35 dni od dnia przeniesienia
posiadania gospodarstwa rolnego pod-
miot ten:

1) z∏o˝y wniosek o przyznanie p∏atnoÊci,
której dotyczy∏ wniosek poprzedniego
posiadacza gospodarstwa rolnego;

2) b´dzie realizowa∏ przedsi´wzi´cie
okreÊlone w planie dostosowania
opracowanym przez poprzedniego po-
siadacza gospodarstwa rolnego.

2. Do wniosku o przyznanie p∏atnoÊci do∏à-
cza si´:

1) kopi´ umowy sprzeda˝y albo innej
umowy, w wyniku której przeniesiono
posiadanie gospodarstwa rolnego,
oraz

2) oÊwiadczenie wnioskodawcy, w któ-
rym zobowiàzuje si´ on do realizacji
przedsi´wzi´cia okreÊlonego w planie
dostosowania opracowanym przez po-
przedniego posiadacza gospodarstwa
rolnego.

§ 7b. 1. W przypadku gdy w okresie od dnia wy-
dania decyzji w sprawie przyznania p∏at-
noÊci do dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia,
o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. b,
nastàpi przeniesienie posiadania ca∏oÊci
gospodarstwa rolnego na rzecz innego
podmiotu w wyniku umowy sprzeda˝y
albo innej umowy, p∏atnoÊç przys∏uguje
temu podmiotowi, je˝eli w terminie
35 dni od dnia przeniesienia posiadania
gospodarstwa rolnego podmiot ten:

1) z∏o˝y wniosek o przyznanie p∏atnoÊci,
która przys∏ugiwa∏a poprzedniemu po-
siadaczowi gospodarstwa rolnego;

2) b´dzie realizowa∏ przedsi´wzi´cie
okreÊlone w planie dostosowania
opracowanym przez poprzedniego po-
siadacza gospodarstwa rolnego;

3) zobowià˝e si´ do zap∏aty na rzecz
Agencji równowartoÊci kwoty p∏atno-
Êci uzyskanej przez poprzedniego po-
siadacza gospodarstwa rolnego, jakà
posiadacz ten by∏by obowiàzany zwró-
ciç, je˝eli nie zrealizowa∏by w terminie
przedsi´wzi´cia okreÊlonego w planie
dostosowania.

2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 p∏at-
noÊç przyznaje si´ podmiotowi, na rzecz
którego nastàpi∏o przeniesienie posiada-
nia ca∏oÊci gospodarstwa rolnego, w wy-
sokoÊci pomniejszonej o kwot´ p∏atnoÊci
otrzymanà przez poprzedniego posiada-
cza, je˝eli taka kwota zosta∏a mu wyp∏a-
cona.

3. Do wniosku o przyznanie p∏atnoÊci do∏à-
cza si´:

1) kopi´ umowy sprzeda˝y albo innej
umowy, w wyniku której przeniesiono
posiadanie gospodarstwa rolnego;
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162,
poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64.



2) oÊwiadczenie wnioskodawcy, w któ-
rym zobowiàzuje si´ on do:
a) realizacji przedsi´wzi´cia okreÊlone-

go w planie dostosowania opraco-
wanym przez poprzedniego posia-
dacza gospodarstwa rolnego,

b) zap∏aty na rzecz Agencji równowar-
toÊci kwoty p∏atnoÊci uzyskanej
przez poprzedniego posiadacza go-
spodarstwa rolnego, jakà posiadacz
ten by∏by obowiàzany zwróciç, je˝e-
li nie zrealizowa∏by w terminie
przedsi´wzi´cia okreÊlonego w pla-
nie dostosowania.

§ 7c. 1. W przypadku Êmierci producenta rolne-
go, który z∏o˝y∏ wniosek o przyznanie
p∏atnoÊci, p∏atnoÊç przys∏uguje temu ze
spadkobierców, który:
1) odziedziczy∏ gospodarstwo rolne i po-

zostali spadkobiercy wyrazili na niego
zgod´ — w przypadku gdy gospodar-
stwo rolne odziedziczy∏o kilku spadko-
bierców tego gospodarstwa;

2) z∏o˝y∏, w terminie 35 dni od dnia upra-
womocnienia si´ postanowienia sàdu
o stwierdzeniu nabycia spadku, do kie-
rownika biura powiatowego Agencji
wniosek o przyznanie p∏atnoÊci, której
dotyczy∏ wniosek spadkodawcy;

3) b´dzie realizowa∏ przedsi´wzi´cie
okreÊlone w planie dostosowania
opracowanym przez spadkodawc´;

4) zobowià˝e si´ do zap∏aty na rzecz
Agencji równowartoÊci kwoty p∏atno-
Êci uzyskanej przez spadkodawc´, jakà
spadkodawca ten by∏by obowiàzany
zwróciç, je˝eli nie zrealizowa∏by w ter-
minie przedsi´wzi´cia okreÊlonego
w planie dostosowania.

2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 p∏at-
noÊç przyznaje si´ spadkobiercy w wyso-
koÊci pomniejszonej o kwot´ p∏atnoÊci
otrzymanà przez spadkodawc´, je˝eli taka
kwota zosta∏a mu wyp∏acona.

3. Do wniosku o przyznanie p∏atnoÊci do∏à-
cza si´:

1) prawomocne postanowienie sàdu
o stwierdzeniu nabycia spadku;

2) dokument potwierdzajàcy wyra˝enie
zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 1;

3) oÊwiadczenie wnioskodawcy, w któ-
rym zobowiàzuje si´ on do:

a) realizacji przedsi´wzi´cia okreÊlone-
go w planie dostosowania opraco-
wanym przez spadkodawc´,

b) zap∏aty na rzecz Agencji równowar-
toÊci kwoty p∏atnoÊci uzyskanej
przez spadkodawc´, jakà spadko-
dawca ten by∏by obowiàzany zwró-
ciç, je˝eli nie zrealizowa∏by w termi-
nie przedsi´wzi´cia okreÊlonego
w planie dostosowania.”.

§ 2. Je˝eli przeniesienie posiadania ca∏oÊci gospo-
darstwa rolnego, o którym mowa w § 7a ust. 1
i § 7b ust. 1 rozporzàdzenia wymienionego w § 1,
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem,
nastàpi∏o przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego roz-
porzàdzenia, termin do z∏o˝enia wniosku o przyznanie
pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw
rolnych do standardów Unii Europejskiej biegnie od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

§ 3. Je˝eli postanowienie sàdu o stwierdzeniu na-
bycia spadku, w przypadku o którym mowa w § 7c
ust. 1 rozporzàdzenia wymienionego w § 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem, uprawo-
mocni∏o si´ przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia, termin do z∏o˝enia wniosku o przyzna-
nie pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw
rolnych do standardów Unii Europejskiej biegnie od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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