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od dnia, w którym decyzja o przyznaniu p∏atnoÊci sta∏a si´ ostateczna.

§ 9. Dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji zabezpiecza Êrodki na wyp∏at´ p∏atnoÊci:

§ 7. P∏atnoÊç wyrównawczà, o której mowa
w art. 33f ust. 1 ustawy, Agencja wyp∏aca w terminie
50 dni od dnia zakoƒczenia wyp∏aty wszystkich p∏atnoÊci przyznanych na podstawie wniosków o przyznanie
p∏atnoÊci, z wyjàtkiem Êrodków zabezpieczonych na
wyp∏at´ p∏atnoÊci w przypadkach, o których mowa
w § 9.

1) nast´pcy prawnemu, który naby∏ prawo do uzyskania p∏atnoÊci — w przypadku, o którym mowa
w § 8;

§ 8. W przypadku Êmierci osoby fizycznej lub rozwiàzania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej, której zosta∏y
przyznane p∏atnoÊç lub p∏atnoÊç wyrównawcza, lecz
nie zosta∏y wyp∏acone, dyrektor oddzia∏u terenowego
Agencji wyp∏aca te p∏atnoÊci nast´pcy prawnemu,
który naby∏ prawo do uzyskania p∏atnoÊci, na jego
wniosek.

2) przyznanych w wyniku post´powania odwo∏awczego prowadzonego na skutek odmowy przyznania p∏atnoÊci albo jej cz´Êci.
§ 10. Wniosek o przyznanie p∏atnoÊci, o którym
mowa w § 2, za surowiec tytoniowy wyprodukowany
w 2006 r. producent surowca tytoniowego sk∏ada od
dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

1625
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 23 listopada 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej
na wspieranie grup producentów rolnych obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich
Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229,
poz. 2273, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131,
poz. 915).
2) 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.

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie wzoru
wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 245, poz. 2464 oraz
z 2005 r. Nr 36, poz. 324) za∏àcznik otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 listopada 2006 r. (poz. 1625)
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